Nº. de anexo: D170501Q
Nº. de contrato:

Anexo de preços
Endesa Energía, S.A. (Sucursal em Portugal). Quinta da Fonte, edifício D. Manuel I, piso 0, ala B Lisboa, Oeiras, 2770-203 Paço de Arcos. Capital Social: 14.919.195,34€. NIPC: 980245974

Tarifa e-luz & gás
Preços Endesa e-luz
Potência contratada (kVA)

Energia (€/kWh)

Preço base

Desconto de 12%

Preço base

Desconto de 12%

3,45

0,1913

0,1683

0,1777

0,1564

4.60

0,2514

0,2212

0,1777

0,1564

5,75

0,3089

0,2718

0,1777

0,1564

6,90

0,3656

0,3217

0,1777

0,1564

10,35

0,5388

0,4741

0,1777

0,1564

13,80

0,7150

0,6292

0,1777

0,1564

17,25

0,8911

0,7842

0,1777

0,1564

20,70

1,0631

0,9355

0,1777

0,1564

Preço da potência, da energia e descontos em função da potência contratada (1)

Preços Endesa e-gás
Escalão

Termo Fixo (€/dia)

Energia (€/kWh)

Preço base

Desconto de 12%

Preço base

Desconto de 12%

1

0,0625

0,0550

0,0611

0,0538

2

0,0908

0,0799

0,0577

0,0508

3

0,1331

0,1171

0,0529

0,0466

4

0,1620

0,1426

0,0521

0,0458

Preço do termo fixo e da energia em função do escalão de consumo a que pertence o cliente no momento da contratação (1)

Contratando esta tarifa tem direito a:

12%

Desconto para sempre, aplicado
tanto no Termo Potência/Fixo
como no Termo Energia(2)

E poderá desfrutar das melhores vantagens:
100%
ONLINE

0017.D18

Termo Potência (€/dia)

DESCONTOS
PARA
SEMPRE
NA FATURA

SEM
FIDELIZAÇÃO

Como verá, mudar para
a Endesa é muito fácil

Porque não tem custos e a Endesa trata
de todos os trâmites, funcionando como
mediadora entre si e o Gestor do Processo
de Mudança do Comercializador (GPMC).

0€

custos

trâmites
por conta da Endesa

A partir da data em que se efetua a contratação,
este será o proceso de mudança previsto.
Data de contratação

5 dias

15 dias

O pedido de mudança
é apresentado
ao GPMC

Tramitação
do pedido
de mudança

útiles

Primeira fatura
da Endesa

Ativação do contrato
com a Endesa

útiles

5 a 40 dias

Indicativo, segundo a ERSE, podendo chegar a um prazo máx. de 6 semanas
Envio da
leitura GPMC

Última fatura
da anterior
comercializadora

Prazos médios de ativação de acordo com a contratação Endesa. Estes prazos são meramente indicativos e podem sofrer alterações.
Sem prejuízo de eventuais penalizações por cessação antecipada aplicáveis ao abrigo do contrato em vigor com o seu atual comercializador.

• Depois da assinatura do contrato, a Endesa solicita a mudança de comercializadora ao GPMC, num prazo aproximado de 5 dias
úteis.
• O GPMC demorará aproximadamente 15 dias para ativar o seu contrato com a Endesa. Nesse momento é-nos enviada uma leitura
pelo GPMC, a qual é utilizada pela antiga comercializadora (para dar baixa do seu anterior contrato e emitir a sua última fatura) e
pela Endesa (para ativar o seu novo contrato).
• Passados aproximadamente 40 dias úteis após a ativação do seu contrato com a Endesa, receberá a primeira fatura da Endesa.
Caso tenha contratado luz e gás, para que receba as suas primeiras faturas em simultâneo, este último período pode ampliar-se
em 12 dias.
(1) As variações que se venham a verificar nos elementos regulados (tarifas de acesso e outros) aplicáveis, assim como os novos que possam surgir, transferir-se-ão para o cliente,
tanto no caso de acréscimo como de decréscimo. Além disso, os preços poderão ser atualizados, a cada 1 de janeiro, com o valor do IPC real (Último Índice de Preços no
Consumidor geral nacional dos últimos 12 meses, publicado oficialmente no momento da atualização).
(2) Desconto aplicado sobre preços Endesa antes de impostos durante toda a vigência do contrato, sujeito ao preenchimento das seguintes condições: 1) contratação e gestão
online; 2) contratação e manutenção do pagamento por débito direto; 3) contratação e manutenção da faturação digital.
Contrato válido para: 1) fornecimentos de eletricidade com tarifa de acesso BTN-Simples e com potência contratada entre 3,45 kVA e 20,70 kVA; 2) fornecimentos de gás natural
em Baixa Pressão localizadas em zonas de distribuição da Beiragás, REN Portgás Distribuição, Lisboagás, Lusitaniagás, Setgás ou Tagusgás e a clientes que pertencem aos escalões
de consumo 1, 2, 3 e 4.
Os preços estabelecidos no presente Anexo não incluem o valor dos impostos legalmente devidos, que serão objeto de liquidação adicional quando for aplicável.
Autorizo a reprodução em fotocópia do cartão de cidadão de que sou titular, assim como a retenção e conservação por parte de Endesa.

Data

Assinatura Cliente

Documento editado a 15/03/2018. Válido para contratação até 15/07/2018.

Endesa Energía S.A.
(Sucursal em Portugal)

Marta Aner
Directora de Mercado Residencial e Negócios Portugal

1ųGHDQH[R'(%
1ųGHFRQWUDWR

Anexo de preços
(QGHVD(QHUJìD6$ 6XFXUVDOHP3RUWXJDO 4XLQWDGD)RQWHHGLIìFLR'0DQXHO,SLVRDOD%/LVERD2HLUDV3D×RGH$UFRV&DSLWDO6RFLDOŭ1,3&

Tarifa e-luz bi-horária & gás
Estes são os preços para Tarifa e-luz bi-horária
Energia fora de vazio (€/kWh)

Energia vazio (€/kWh)

3UH×REDVH

'HVFRQWRGH

3UH×REDVH

'HVFRQWRGH

3UH×REDVH

'HVFRQWRGH

















































































































Preço da potência e da energia em função da potência contratada(1

Estes são os preços para Tarifa e-gás
(VFDOÊR

Termo Fixo (€/dia)

Energia (€/kWh)

3UH×REDVH

'HVFRQWRGH

3UH×REDVH

'HVFRQWRGH

1







































3UH×RGRWHUPRı[RHGDHQHUJLDHPIXQ×ÊRGRHVFDOÊRGHFRQVXPRDTXHSHUWHQFHRFOLHQWHQRPRPHQWRGDFRQWUDWD×ÊR (1)

Contratando esta tarifa tem direito a:

12%

Desconto para sempre, aplicado
tanto no Termo Potência/Fixo
como no Termo Energia(2)

E poderá desfrutar das melhores vantagens:
100%
ONLINE

'

Termo Potência (€/dia)

Potência
FRQWUDWDGD N9$

DESCONTOS
PARA
SEMPRE
NA FATURA

SEM
FIDELIZAÇÃO

&RPRYHUÈPXGDUSDUD
D(QGHVDÜPXLWRIÈFLO

3RUTXHQÊRWHPFXVWRVHD(QGHVDWUDWD
GHWRGRVRVWUÉPLWHVIXQFLRQDQGRFRPR
PHGLDGRUDHQWUHVLHR*HVWRUGR3URFHVVR
GH0XGDQ×DGR&RPHUFLDOL]DGRU *30& 

0€

trâmites
SRUFRQWDGD(QGHVD

FXVWRV

$SDUWLUGDGDWDHPTXHVHHIHWXDDFRQWUDWD×ÊR
HVWHVHUÈRSURFHVRGHPXGDQ×DSUHYLVWR
Data de contratação

5 dias

15 dias

2SHGLGRGHPXGDQ×D
ÜDSUHVHQWDGR
DR*30&

7UDPLWD×ÊR
do pedido
de mudança

útiles

Primeira fatura
da Endesa

Ativação do contrato
com a Endesa

útiles

5 a 40 dias

Indicativo, segundo a ERSE, podendo chegar a um prazo máx. de 6 semanas
(QYLRGD
OHLWXUD*30&

Última fatura
da anterior
comercializadora

3UD]RVPÜGLRVGHDWLYD×ÊRGHDFRUGRFRPDFRQWUDWD×ÊR(QGHVD(VWHVSUD]RVVÊRPHUDPHQWHLQGLFDWLYRVHSRGHPVRIUHUDOWHUD×ĄHV
6HPSUHMXì]RGHHYHQWXDLVSHQDOL]D×ĄHVSRUFHVVD×ÊRDQWHFLSDGDDSOLFÈYHLVDRDEULJRGRFRQWUDWRHPYLJRUFRPRVHXDWXDOFRPHUFLDOL]DGRU

š'HSRLVGDDVVLQDWXUDGRFRQWUDWRD(QGHVDVROLFLWDDPXGDQ×DGHFRPHUFLDOL]DGRUDDR*30&QXPSUD]RDSUR[LPDGRGHGLDV
ěWHLV
š2*30&GHPRUDUÈDSUR[LPDGDPHQWHGLDVSDUDDWLYDURVHXFRQWUDWRFRPD(QGHVD1HVVHPRPHQWRÜQRVHQYLDGDXPDOHLWXUD
SHOR*30&DTXDOÜXWLOL]DGDSHODDQWLJDFRPHUFLDOL]DGRUD SDUDGDUEDL[DGRVHXDQWHULRUFRQWUDWRHHPLWLUDVXDěOWLPDIDWXUD H
SHOD(QGHVD SDUDDWLYDURVHXQRYRFRQWUDWR 
š3DVVDGRVDSUR[LPDGDPHQWHGLDVěWHLVDSĂVDDWLYD×ÊRGRVHXFRQWUDWRFRPD(QGHVDUHFHEHUÈDSULPHLUDIDWXUDGD(QGHVD
&DVRWHQKDFRQWUDWDGROX]HJÈVSDUDTXHUHFHEDDVVXDVSULPHLUDVIDWXUDVHPVLPXOWÉQHRHVWHěOWLPRSHUìRGRSRGHDPSOLDUVH
HPGLDV
  $VYDULD×ĄHVTXHVHYHQKDPDYHULıFDUQRVHOHPHQWRVUHJXODGRV WDULIDVGHDFHVVRHRXWURV DSOLFÈYHLVDVVLPFRPRRVQRYRVTXHSRVVDPVXUJLUWUDQVIHULUVHÊRSDUDRFOLHQWHWDQWRQRFDVR
GHDFUÜVFLPRFRPRGHGHFUÜVFLPR$OÜPGLVVRRVSUH×RVSRGHUÊRVHUDWXDOL]DGRVDFDGDGHMDQHLURFRPRYDORUGR,3&UHDO ³OWLPRQGLFHGH3UH×RVQR&RQVXPLGRUJHUDOQDFLRQDOGRV
ěOWLPRVPHVHVSXEOLFDGRRıFLDOPHQWHQRPRPHQWRGDDWXDOL]D×ÊR 
  'HVFRQWRDSOLFDGRVREUHSUH×RV(QGHVDDQWHVGHLPSRVWRVGXUDQWHWRGDDYLJÝQFLDGRFRQWUDWRVXMHLWRDRSUHHQFKLPHQWRGDVVHJXLQWHVFRQGL×ĄHV FRQWUDWD×ÊRHJHVWÊRRQOLQH 
FRQWUDWD×ÊRHPDQXWHQ×ÊRGRSDJDPHQWRSRUGÜELWRGLUHWR FRQWUDWD×ÊRHPDQXWHQ×ÊRGDIDWXUD×ÊRGLJLWDO
&RQWUDWRYÈOLGRSDUD IRUQHFLPHQWRVGHHOHWULFLGDGHFRPWDULIDGHDFHVVR%71ELKRUÈULDHFRPSRWÝQFLDFRQWUDWDGDHQWUHN9$HN9$ IRUQHFLPHQWRVGHJÈVQDWXUDOHP%DL[D3UHVVÊR
ORFDOL]DGDVHP]RQDVGHGLVWULEXL×ÊRGD%HLUDJÈV('3*ÈV6HUYL×R8QLYHUVDO/LVERDJÈV/XVLWDQLDJÈV6HWJÈVRX7DJXVJÈVHDFOLHQWHVTXHSHUWHQFHPDRVHVFDOĄHVGHFRQVXPRH
2VSUH×RVHVWDEHOHFLGRVQRSUHVHQWH$QH[RQÊRLQFOXHPRYDORUGRVLPSRVWRVOHJDOPHQWHGHYLGRVTXHVHUÊRREMHWRGHOLTXLGD×ÊRDGLFLRQDOTXDQGRIRUDSOLFÈYHO
$XWRUL]RDUHSURGX×ÊRHPIRWRFĂSLDGRFDUWÊRGHFLGDGÊRGHTXHVRXWLWXODUDVVLPFRPRDUHWHQ×ÊRHFRQVHUYD×ÊRSRUSDUWHGH(QGHVD

Data

Assinatura Cliente

'RFXPHQWRHGLWDGRD9ÈOLGRSDUDFRQWUDWD×ÊRDWÜ

Endesa Energía S.A.
(Sucursal em Portugal)

0DUWD$QHU
'LUHFWRUDGH0HUFDGR5HVLGHQFLDOH1HJĂFLRV3RUWXJDO

