Os clientes EDP Comercial podem, por recomendarem um novo cliente para a EDP Comercial que
celebre um contrato no site edp.pt, ganhar mais desconto na fatura de eletricidade durante 12
meses.
Descontos oferta EDP DESCONTO DE AMIGO
Descontos na Eletricidade
Simples

Descontos Gás Natural

Bi-horária

Escalões

3,45-20,7Kva

3,45-10,35kVA

13,8-20,7kVA

1-4

Eletricidade

8%

8%

3%

-

Eletricidade + Gás Natural

11%

10%

8%

5%

 Condições exclusivas para clientes residenciais da EDP Comercial, com fatura eletrónica, conta
certa EDP e pagamento por débito direto. Pressupõe (i) o registo pelo cliente no sítio
www.edponline.pt; (ii) a utilização exclusiva dos canais de contacto eletrónicos da EDP Comercial;
(iii) uma recomendação de um novo cliente para a EDP Comercial e que este celebre um contrato
de energia no sítio edp.pt.
 Os descontos na energia incidem sobre o valor total da fatura (potência contratada e energia
consumida na eletricidade, termo fixo e energia consumida no gás natural) e são calculados face
aos preços da EDP Comercial, não incluindo o valor das taxas e impostos.
 Disponível no fornecimento de eletricidade para potências contratadas de 3,45 a 20,7 kVA,
com opção horária simples ou bi-horária na eletricidade; no fornecimento e electricidade+gás
natural (Oferta Dual) para potências contratadas de 3,45 a 20,7 kVA, com opção horária simples
ou bi-horária na eletricidade e para escalões 1, 2, 3 e 4 no gás natural. Não disponível para
fornecimento mono gás natural e soluções de energia solar ou mobilidade elétrica. Não
acumulável com parcerias.
 Os descontos da oferta EDP Desconto de Amigo serão aplicados após confirmação da ativação
do novo contrato de energia celebrado pelo novo cliente associado ao código-atribuído. O código
é válido enquanto a oferta estiver disponível.
 Descontos na energia (eletricidade ou eletricidade e gás natural) válidos durante 12 meses
após a ativação do novo contrato e vigoram durante a permanência do novo cliente;
 A alteração pelo cliente da periodicidade do envio da fatura, do tipo de faturação ou do meio
de pagamento implica a cessação dos descontos associados à EDP Desconto de Amigo e aplicação
dos preços base oferta de energia.
 Válido para adesões a partir de 20 de dezembro de 2018.
 Não dispensa a consulta das condições gerais do contrato de fornecimento de energia EDP
Comercial.

