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TABELA DE PREÇOS E DESCONTOS
Em vigor a partir de 1 de janeiro de 2021

CARTÃO GALP ELECTRIC
TABELA DE PREÇOS - COM TARIFA DE ACESSO

Preço com desconto
eletricidade
%
verde

100

Tarifa bi-horária
Termo variável
(€/kWh)

Preço
de referência
Galp

8

%

Cartão Galp Electric

16

%

Cartão Galp Electric +
Eletricidade Galp em casa

Preço para carregamentos em pontos em média tensão (MT)
Energia
fora de vazio

0,1810

0,1665

0,1520

Energia
vazio

0,1599

0,1471

0,1343

(€/kWh)

C

M

Y

eletricidade

CM

(€/kWh)

MY

CY

Preço para carregamentos em pontos em baixa tensão (BT)

CMY

K

Energia
fora de vazio

0,2080

0,1914

0,1747

Energia
vazio

0,1670

0,1536

0,1403

(€/kWh)

(€/kWh)

Campanha válida em Portugal Continental e Ilhas até 31 de janeiro de 2021. Energia 100% renovável para consumos verificados apenas em Portugal Continental. Pressupõe a
adesão à fatura eletrónica e o pagamento por débito direto. Descontos no termo variável da eletricidade em vazio e fora do vazio (não inclui o imposto especial sobre o consumo
de eletricidade), válidos por 12 meses, a partir da data de ativação do contrato.
Preços finais em vigor incluem as tarifas de acesso à rede de mobilidade elétrica em vigor aprovadas pela ERSE – Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos assim como os
respetivos descontos definidos pela Entidade Gestora da Mobilidade Elétrica. As variações ao preço de energia ser-lhe-ão antecipadamente comunicadas. As variações que
resultam das alterações às tarifas de acesso às redes determinadas pela ERSE, ser-lhe-ão comunicadas na fatura emitida após a referida atualização. O preço final resulta da
aplicação dos valores acima indicados aos seus consumos, deduzidos dos benefícios aplicáveis em função do plano de descontos contratado, e acrescido de IVA à taxa legal em
vigor, de impostos especiais sobre o consumo e de quaisquer outros impostos, taxas, encargos ou contribuições previstos na lei no momento da emissão da fatura.

TARIFA BI-HORÁRIA (é necessário optar entre o ciclo diário e o ciclo semanal)

Ciclo

Diário

Para quem tem um consumo de eletricidade
homogéneo ao longo da semana

dias da semana

inverno e verão

Semanal

Para quem tem um consumo de eletricidade
mais intensivo ao fim de semana

inverno

segunda a sexta

verão
00h00 - 7h00

Horas de vazio
(Período em
que o preço
da energia é
mais baixo)

sábado

domingo

22h00 - 8h00

00h00 - 9h30
13h00 - 18h30
22h00 - 24h00

00h00 - 9h00
14h00 - 20h00
22h00 - 24h00
00h00 - 24h00

Nota: Todos os intervalos de tempo não descriminados correspondem às horas fora do vazio (período do dia em que o preço da energia é mais elevado).

