Gás

NOVA TARIFA

OZ ENERGIA
Dá +

Débito
Direto
Fatura
Eletrónica

Quanto mais energia contratar,
mais descontos tem.

6

%
desc.

4

%
desc.

* Desconto máximo para contrato com adesão a Fatura Eletrónica e
Débito Direto; 6% adicionais durante os primeiros 12 meses.

energia

descontos

poupança

www.ozenergia.pt

Porquê escolher OZ ENERGIA-ENDESA?

OZ ENERGIA
Dá +

• Porque lhe garantimos CONFIANÇA. Apresente-nos a sua fatura, nós mostramos-lhe onde pode
poupar. O seu gestor de cliente OZ ENERGIA está apto para lhe propor a modalidade de desconto que mais
lhe convém.

• Porque estamos PRÓXIMOS de si! Conseguimos verificar alterações ao padrão dos seus consumos
e ajustar a oferta de forma rápida e proativa.

• Porque há TRANSPARÊNCIA nas tarifas. No mercado liberalizado os preços não estão sujeitos a
alterações impostas pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

• Porque fazemos tudo POR SI.

A mudança é feita com a maior simplicidade.
O seu gestor de cliente OZ ENERGIA encarrega-se de todos os trâmites, sem despesas adicionais, sem
interrupção de fornecimento, nem alterações na sua instalação. E se não ficar satisfeito não será penalizado
pelo cancelamento.

• Porque ao ESCOLHER a OZ ENERGIA está a usufruir das melhores ofertas energéticas.
Temos como parceiro uma empresa reputada mundialmente e a maior da Península Ibérica – a ENDESA.

Consulte as condições em www.ozenergia.pt

OZ ENERGIA
Dá +
Gás

Débito
Direto

Fatura
Eletrónica

2%
1%
1%
6%

desconto
vitalício

Desconto a aplicar, durante toda a vigência do contrato de fornecimento de Eletricidade
ou Gás Natural, sobre o Total da Fatura.

desconto
vitalício

Desconto a aplicar, sobre o Total da Fatura se aderir e mantiver o pagamento por
Débito Direto.

desconto
vitalício

Desconto a aplicar, sobre o Total da Fatura se aderir e mantiver a Fatura Eletrónica.

desconto
12 meses

Sobre o Total da Fatura durante os primeiros 12 meses.
Desconto aplicável durante o primeiro ano de vigência do contrato de Luz e/ou Gás.

LINHA DE APOIO AO CLIENTE

Consulte o nosso site para saber sempre quais as melhores ofertas de energia.

www.ozenergia.pt

Gás em Garrafa • Pellets • Equipamentos • Eletricidade • Combustíveis Líquidos
Combustíveis para Aviação • Biomassa • GPL • Gás Natural • Tancagem • Serviços
SAIBA QUANTO PODE POUPAR!
LIGUE PARA:
LINHA DE APOIO AO CLIENTE

Consulte o nosso site para saber sempre quais as melhores ofertas de energia.

www.ozenergia.pt

