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Mude de energia!
Temos condições especiais
de adesão ao gás natural
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Ramais de ligação
à rede até 10 m

Não dispensa a consulta das “Condições gerais do contrato
de infraestruturação de imóveis para gás natural”.

Adira já ao gás natural!

REN Portgás
Distribuição

1387€

Rua Linhas de Torres, 41 · 4350-214 Porto
T. 808 100 900 [Linha de atendimento, das 8h00 às 20h00]
pedidosdeligacao.edpgas@edp.pt
www.edpgasdistribuicao.pt
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39€

Mudar
para o gás
natural
compensa!

Beneﬁcie desta
campanha!
[até 31.05.2018]
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Guarde este folheto
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Adesão
Conjunta

39€

≥50% Condóminos
Se a sua habitação não tem rede interior
de gás natural, adira já! Com estas
condições, ao instalar já está a ganhar!
A adesão às campanhas contempla as redes
de gás (partes comuns do edifício ou moradia
e interior da habitação), todos os trabalhos
necessários à construção [com tubagem
instalada à vista, em observância pela
legislação em vigor], a ligação de 2 aparelhos
gasodomésticos e ramal de ligação à rede até
10 metros. Para uma adesão conjunta igual
ou superior a 50% dos condóminos, num
edifício de apartamentos [imóvel coletivo]
sem rede interior de gás natural.
Se a adesão for inferior a 50%
dos condóminos, o custo é de 69 euros.
A REN Portgás Distribuição reserva-se
o direito de não efetuar a obra.

—
Todos os valores apresentados incluem IVA à taxa legal em vigor.

Não
perca esta
campanha!

Compare!
Mude para o gás natural
e veja quanto pode poupar!
100

[até 31.05.2018]

Por

Adesão
Individual
Moradia

89€

Se a sua moradia não tem rede interior
de gás natural, esta campanha é para si!
Adira já ao gás natural e aproveite estas
condições especiais!
[até 31.05.2018]

—

Não dispensa a consulta das “Condições gerais do contrato
de infraestruturação de imóveis para gás natural”.
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Adira
já!

Gás
natural
a energia de uso doméstico
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Mudar
compensa
mesmo!
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Adira a esta campanha de instalação
do gás natural e comece já a beneﬁciar
das vantagens desta energia:
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CUSTO/MÊS

CUSTO/MÊS

CUSTO/MÊS

(canalizado)

(garrafa 45 kg)

(garrafa 13 kg)

Gás propano

61,10
€
………………………..………
Gás natural
24,57 €

………………………..………
POUPANÇA/ANO

c/ gás natural
438,35 €

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

Gás propano

39,40
€
………………………..………
Gás natural
23,14 €

………………………..………
POUPANÇA/ANO

c/ gás natural
195,06 €

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

Gás butano

43,84
€
………………………..………
Gás natural
25,92 €

………………………..………
POUPANÇA/ANO

c/ gás natural
215,09 €

………………………..………
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 gás 2016-2017 (mercado regulado) e nos preços das restantes
energias em vigor em setembro de 2016. Os valores incluem IVA.

economia, ecologia,
comodidade e segurança.

O gás natural permite-lhe usufruir
sempre de água quente, cozinhar
e aquecer a casa, sem falhas
ou incómodos.
O abastecimento é contínuo, 24h
por dia, 365 dias por ano, através
de redes construídas com as tecnologias
mais avançadas.
Com o gás natural verá os seus gastos
mensais de energia signiﬁcativamente
reduzidos.

Por tudo isto, o gás natural
é sinónimo de conforto,
bem-estar e poupança para toda
a sua família.
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