Nº. de anexo: D190801Q
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 Quero+
Tarifa Quero+ Luz

Tarifa Quero+ Gás

Termo Potência (€/dia)

Energia (€/kWh)

Potência
contratada
(kVA)

Preço base

Desconto 16%

Preço base

Desconto 16%

1,15

0,1161

0,097524

0,1699

0,142716

2,30

0,1618

0,135912

0,1699

0,142716

3,45

0,1983

0,166572

0,1699

0,142716

4,60

0,2594

0,217896

0,1699

0,142716

5,75

0,3195

0,268380

0,1699

0,142716

6,90

0,3773

0,316932

0,1699

0,142716

10,35

0,5545

0,465780

0,1699

0,142716

13,80

0,7402

0,621768

0,1699

0,142716

17,25

0,9298

0,781032

0,1699

0,142716

20,70

1,1147

0,936348

0,1699

0,142716

Preço da potência e da energia em função da potência

3%
+8%

Luz ou Gás

para
sempre

Desconto
Promocional

Energia (€/kWh)

Preço base

Desconto 16%

Preço base

Desconto 16%

1

0,0655

0,055020

0,0663

0,055692

2

0,0958

0,080472

0,0629

0,052836

3

0,1553

0,130452

0,0575

0,048300

4

0,1990

0,167160

0,0565

0,047460

3UH×RGRWHUPRı[RHGDHQHUJLDHPIXQ×ÊRGRHVFDOÊRGHFRQVXPRDTXHSHUWHQFHR
cliente no momento da contratação(1).

Desconto aplicável durante toda a vigência do contrato de fornecimento de Luz
e Gás, aplicável tanto no Termo Potência/Fixo como no Termo Energia.

Desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do
contrato de Luz e/ou Gás.

Quanto mais contratar, mais descontos terá:
+

Luz + Gás

Débito direto

Fatura digital

OK Eletrodomésticos
ou OK Completo

+1%
+1%
+1%
+2%

para
sempre

Desconto válido durante toda a vigência do contrato de fornecimento de Luz e
Gás, aplicável tanto noTermo Potência/Fixo como noTermo Energia por contratar
e manter conjuntamente a Tarifa Quero+ em Luz e Gás(2).

para
sempre

Desconto válido durante toda a vigência do contrato, aplicável tanto no Termo
Potência/Fixo como no Termo Energia por aderir e manter o pagamento por
débito direto(3).

para
sempre

Durante o
primeiro
ano

OK Eletrodomésticos

2,45€ IVA incluído

Preço dos restantes meses:

4,91€

Desconto válido durante o primeiro ano de vigência do contrato, aplicável tanto
noTermo Potência/Fixo como noTermo da Energia, por aderir e manter o serviço
Ok Eletrodomésticos ou o serviço Ok Completo(5).

Reparação de eletrodomésticos e gás

O serviço OK Eletrodomésticos está direcionado a clientes domésticos que tenham
apenas equipamentos elétricos.
Preço 3 primeiros meses:

Desconto válido durante toda a vigência do contrato, aplicável tanto no Termo
Potência/Fixo como no Termo Energia por aderir e manter a faturação digital(4).

OK Completo

Reparação de eletrodomésticos

1041.D19

Termo Fixo (€/dia)

contratada(1).

Contratando:

%

Escalão

IVA incluído

O serviço OK Eletrodomésticos está direcionado a clientes domésticos que tenham
apenas equipamentos elétricos e a gás.
Preço 3 primeiros meses:

3,44€ IVA incluído

Preço dos restantes meses:

6,90€ IVA incluído

Como verá, mudar para
a Endesa é muito fácil

3RUTXHQÊRWHPFXVWRVHD(QGHVDWUDWD
GHWRGRVRVWUÉPLWHVIXQFLRQDQGRFRPR
mediadora entre si e o Gestor do Processo
de Mudança do Comercializador (GPMC).

0€

custos

trâmites
por conta da Endesa

$SDUWLUGDGDWDHPTXHVHHIHWXDDFRQWUDWD×ÊR
este será o processo de mudança previsto.
Data de contratação

Ativação do contrato
com a Endesa

5 dias

15 dias

O pedido de mudança
é apresentado
ao GPMC

Tramitação
do pedido
de mudança

úteis

úteis

Primeira fatura
da Endesa

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

• 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
XPDOHLWXUDSHOR*30&DTXDOÜXWLOL]DGDSHODDQWLJDFRPHUFLDOL]DGRUD SDUDGDUEDL[DGRVHXDQWHULRUFRQWUDWRHHPLWLUD
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
(QGHVD&DVRWHQKDFRQWUDWDGROX]HJÈVSDUDTXHUHFHEDDVVXDVSULPHLUDVIDWXUDVHPVLPXOWÉQHRHVWHěOWLPRSHUìRGR
pode ampliar-se em 12 dias.
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.

  $VYDULD×ĄHVTXHVHYHQKDPDYHULıFDUQRVHOHPHQWRVUHJXODGRV WDULIDVGHDFHVVRHRXWURV DSOLFÈYHLVDVVLPFRPRRVQRYRVTXHSRVVDPVXUJLUWUDQVIHULU
se- ão para o cliente, tanto no caso de acréscimo como de decréscimo. Além disso, os preços poderão ser atualizados, em cada 1 de janeiro, com o valor
GR,3&UHDO ³OWLPRQGLFHGH3UH×RVQR&RQVXPLGRUJHUDOQDFLRQDOGRVěOWLPRVPHVHVSXEOLFDQGRRıFLDOPHQWHQRPRPHQWRGDDWXDOL]D×ÊR 
(2) Desconto sujeito a contratação e manutenção conjunta da Tarifa Quero+ de Luz e Gás; caso o cliente cancele alguns destes fornecimentos, o desconto
ser-lhe-á retirado automaticamente, sem necessidade de pré-aviso.
(3) Desconto sujeito à contratação e manutenção do pagamento por débito direto. Caso o cliente cancele o pagamento por débito direto, o desconto ser-lhe-á
retirado automaticamente, sem necessidade de pré-aviso.
(4) Desconto sujeito à contratação e manutenção da fatura digital. Caso o cliente cancele o pagamento por fatura em papel, o desconto ser-lhe-á retirado
automaticamente, sem necessidade de pré-aviso.
(5) Desconto sujeito à contratação e manutenção do Ok Eletrodomésticos ou Ok Completo. Caso o cliente cancele os serviços de assistência, o desconto
ser-lhe-á retirado automáticamente, sem necessidade de pré-aviso. Para mais informação consulte as condições particulares de contratação dos serviços
de assistência. A contratação destes serviços só está disponível para clientes domésticos.
Contrato válido para fornecimentos com tarifa de acesso BTN Simples com potência contratada de 1,15 até 20,7 kVA em Portugal Continental. E para
fornecimentos de gás natural em Baixa pressão localizadas em zonas de distribuição da Beiragás, REN Portgás Distribuição, Lisboagás, Lusitaniagás, Setgás
RX7DJXVJÈVHDFOLHQWHVTXHSHUWHQFHPDRVHVFDOĄHVHGHFRQVXPRHP3RUWXJDO&RQWLQHQWDOGHDFRUGRFRPDOHJLVOD×ÊRHPYLJRUHTXHQÊRVHMDP
alimentados pelas redes de distribuição abastecidas por Unidades Autónomas de Gás (UAG).
2VSUH×RVHVWDEHOHFLGRVQRSUHVHQWH$QH[RQÊRLQFOXHPRYDORUGRVLPSRVWRVOHJDOPHQWHGHYLGRVTXHVHUÊRREMHWRGHOLTXLGD×ÊRDGLFLRQDOTXDQGRIRU
DSOLFÈYHO$XWRUL]RDUHSURGX×ÊRHPIRWRFĂSLDGRFDUWÊRGHFLGDGÊRGHTXHVRXWLWXODUDVVLPFRPRDUHWHQ×ÊRHFRQVHUYD×ÊRSRUSDUWHGH(QGHVD

Data

Documento editado a 15/07/2019.

Assinatura Cliente

Endesa Energía S.A.
(Sucursal em Portugal)

,QÜV5RTXHGH0DWHR
Diretora de Mercado Residencial e Negócios Portugal

