Climaconfort
Sinta o equilíbrio entre conforto e economia, poupando
energia e dinheiro na sua climatização.
A Gas Natural Fenosa renova os seus equipamentos de climatização selecionando o sistema elétrico
que melhor se adapte às suas necessidades, para a produção de aquecimento, refrigeração e água
quente. E tudo com a máxima eficiência (coeficientes de rendimentos, COP, até ao 4).
Vantagens
•P
 oupança energética e económica a partir do primeiro dia.

• Cumprimento das normas de eliminação de equipamentos
com refrigeração R22 proibidos para 2015
(Decreto-Lei 85/2014).

•M
 áximo conforto com a maior eficiência energética.

• Manutenção das instalações.

•S
 em investimento inicial.

• Atendimento personalizado.

•F
 lexibilidade de financiamento.

• Serviço de assistência 24 horas por dia e 365 dias por ano.

•S
 ó pagará pela energia que realmente consumir
e não pelo consumo de eletricidade.

• Diminui o impacto ambiental.

Mais informações

Soluções Energéticas

Porquê contratar Climaconfort
com a Gas Natural Fenosa?

A Gas Natural Fenosa oferece
• Investimento inicial na central de produção.

• A Gas Natural Fenosa é líder e especialista em energia,
pelo que coloca à disposição do cliente uma equipa de
profissionais altamente qualificados.

• Garantia do rendimento e eficiência das
instalações.
• Engenharia e legalizações.

• Oferece poupança e facilidades de pagamento,
determinando um custo fixo e um custo variável (em
função do seu consumo de energia útil) aceitáveis por
mês. O cliente não realiza qualquer investimento inicial.

• Financiamento (opcional).
• Consumo de eletricidade dos
equipamentos.
• Despesas de manutenção preventiva
e contra todos os riscos (opcional).

• Oferece tranquilidade e qualidade no seu serviço, a
monitorização e manutenção das instalações garantem o
estado e o funcionamento corretos das instalações.

• Gestão integral da operação
das instalações.
• Atendimento 24 horas 365 dias.

Abrangência do serviço
A Gas Natural Fenosa propõe-lhe um serviço integral, através
do qual se encarrega desde o planeamento e a execução das
instalações até à manutenção e fornecimento de energia útil,
durante toda a duração do contrato.

O cliente paga e obtém

Energia útil/final
(Termo variável)

Após a conclusão do contrato a instalação amortizada
e mantida integralmente, passa a ser sua e as poupanças
aumentam grandemente.

Energia útil consumida x Preço da Energia
Preço da Energia útil indexado
ao preço da eletricidade

A quem se dirige?
Disponibilidade de serviço
(Termo fixo)

• Setor terciário: hotéis, centros educativos, hospitais,
edifícios de escritórios, centros comerciais, recintos
desportivos, organismos públicos, etc.

Montante fixo anual indexado
ao IPC anual

• Condomínios.
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Confie na experiência da Gas Natural Fenosa.
Peça orçamento sem compromisso e sem qualquer custo.

servico.clientes@gasnatural.com

www.gasnaturalfenosa.pt

