Poupo

1.046€
REN Portgás Distribuição
Rua Linhas de Torres, 41 · 4350-214 Porto
pedidosdeligacao@portgas.pt

808 100 900 / 222 426 200
(dias úteis, 09h00 - 21h00)

Vou mudar
já a minha
energia!

portgas.pt

O seu distribuidor de gás natural sempre, seja qual for o seu comercializador.

Mod.022.1 DCR | 03/2021

A
poupança
da vizinha é
maior do que
a minha.

Contacte-nos:

Poupe
1.046 €

Mude já
de energia!
Se reside num imóvel coletivo (prédio)
abastecido com gás natural,

não perca esta campanha!

0
sem custo

€

Serviços incluídos na adesão a esta campanha:

1. Edifícios coletivos (segmento conversão) ligados há mais de 2 anos; 2. Instalação
das redes de gás (desde o contador até aos aparelhos de queima); 3. Trabalhos
necessários à construção das redes, com tubagem instalada à vista (de acordo
com a lei em vigor); 4. Ligação de 2 gasodomésticos por habitação; 5. Certiﬁcação
da instalação; 6. Conversão de caldeiras de condensação (todas as marcas) e de
caldeiras BaxiRoca, Chaffoteaux et Maury e Saunier Duval; 7. Garantia de 2 anos
(instalação de gás e transformação dos aparelhos).
—
Serviços não incluídos: Fornecimento/Aplicação de calha estética; Conversão de placas
SIME e De Dietrich; Conversão de lareiras a gás; Deslocação do ponto de água.
—
Todos os valores apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor. Não dispensa a consulta
das “Condições gerais do contrato de infraestruturação de imóveis para gás natural”.

Bem-estar
dia a dia

O gás natural permite-lhe usufruir sempre de água quente,
cozinhar e aquecer toda a casa, sem falhas ou incómodos.
O abastecimento é contínuo (24h/dia, 365 dias/ano) através
de redes construídas com as tecnologias mais avançadas.

Adira já ao gás natural!
Garanta conforto, bem-estar e poupança
ao dia a dia da sua família.

Compensa mesmo!
Veja quanto pode poupar

Consulte o comparativo, com consumos médios,
e veja como pode reduzir os seus custos mensais de energia.

Adesão

até 30.06.2021

Ligação

até 31.12.2021

Eletricidade

menos

Gasóleo

65%

aquecimento

menos

Gás propano

33%

canalizado

menos

Gás propano

64%

garrafa 45 kg

menos

Gás butano

62%

garrafa 13 kg
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Custo/mês
Eletricidade

Gasóleo

Gás propano

Gás propano

Gás butano

51,86 €

26,89 €

50,68 €

45,55 €

50,94 €

Gás natural
18,08 €

Gás natural
18,08 €

Gás natural
18,19 €

Gás natural
17,47 €

Gás natural
19,06 €

aquecimento

canalizado

garrafa 45 kg

garrafa 13 kg

Poupança/ano com gás natural

405,40 €

105,76 €

389,92 €

336,91 €

382,50 €

Considera-se o consumo
de 3700 kWh/ano
de eletricidade
e de 3700 kWh/ano
de gás natural.

Considera-se o consumo
de 311 lts/ano de gasóleo
e de 3700 kWh/ano
de gás natural.

Considera-se o consumo
de 144 m3/ano
de gás propano
e de 3726 kWh/ano
de gás natural.

Considera-se o consumo
de 0,5 garrafas (45 kg)
de gás propano/mês
e de 3551 kWh/ano
de gás natural.

Considera-se o consumo
de 2 garrafas (13 kg)
de gás butano/mês
e de 3963 kWh/ano
de gás natural.

Poupanças anuais estimadas, para consumos equivalentes, com base no tarifário do gás natural para o ano 2020-2021 (mercado regulado) e nos preços das restantes energias em vigor em dezembro de
2020 (fontes: SU Eletricidade, Galp, Combustoil e Deco). Os valores incluem IVA e são meramente indicativos. Para mais informações consulte www.erse.pt.

