
edp.pt

atendimento a clientes
808 53 53 53 ou 217 50 53 53
(dias úteis das 8h às 22h)

Lojas EDP Comercial e agentes EDP

Casa Elétrica

A partir de

Serviço chave-na-mão, inclui o valor
dos equipamentos + remodelação
da instalação elétrica

05
.2

02
0

ED
P 

Co
m

er
ci

al
 —

 C
om

er
ci

al
iz

aç
ão

 d
e 

En
er

gi
a,

 S
.A

.

Está na hora de tornar
a sua casa elétrica

29,90€
/mês

(1) Desconto de 4% válido nos primeiros 12 meses no consumo
de eletricidade, na potência e no termo fixo; (i) pressupõe a adesão,
no contrato de fornecimento de energia celebrado com a EDP Comercial,
ao plano de eletricidade verde, ao débito direto e à fatura eletrónica; (ii) 
aplicável após a adesão à Casa Elétrica EDP; (iii) o desconto incide sobre
as opções simples e bi-horária e é calculado face ao preço de referência
da EDP Comercial, não incluindo o valor das taxas e impostos;
(iv) disponível para clientes residenciais com potências contratadas
até 20,7 kVA. Não dispensa a consulta das condições dos contratos
de fornecimento de energia e da oferta Casa Elétrica EDP da EDP Comercial.
Oferta e pagamento em mensalidades na fatura de energia, exclusivo
para clientes com contrato com a EDP Comercial.

Aproveite as condições
especiais de pagamento
Pague a sua solução em 48 mensalidades na
fatura de energia, sem juros e sem entrada inicial.
Se preferir, pode pagar a pronto pagamento.

Soluções
a partir de

/mês29,90€
Poupe ainda mais com
o Plano de Eletricidade Verde
Adira ao Plano de Eletricidade Verde e tenha
4% de desconto na eletricidade, com garantia 
de energia 100% verde.

Oferta de um trem de cozinha
Adira ao serviço Casa Elétrica e receba grátis
um trem de cozinha, especialmente indicado
para utilizar em placas elétricas de indução.

Desconto na
eletricidade verde(1)4



Casa Elétrica EDP

Conheça as vantagens

POUPANÇA
Poupe com os equipamentos
mais eficientes. Adira ao plano
de Eletricidade Verde e poupe
ainda mais.

CONFORTO
Com os seus novos equipamentos 
elétricos, deixe de se preocupar 
com a troca de botijas de gás.

SEGURANÇA
A instalação é feita por técnicos 
qualificados em menos de um dia.

Poupe mais com uma casa 
elétrica, verde e eficiente
Substitua os seus antigos equipamentos
a gás por equipamentos elétricos e torne-se
mais eficiente.

Faça já a sua simulação
e saiba quanto pode poupar

Placa indução Hotpoint Placa indução AEG
Fogão elétrico com

topo de indução AEG
(peça única sem ser

encastrada)

ENCASTRE +

Tratamos de tudo por si

Recomendamos a solução
ideal para si

Como funciona o processo
1. ACONSELHAMENTO
Realizamos uma simulação
e recomendamos a solução
ideal para si.

2. AVALIAÇÃO TÉCNICA
Verificamos as condições de 
instalação e a viabilidade técnica
antes do dia da instalação.

3. INSTALAÇÃO
Realizamos a instalação e recolhemos 
os equipamentos antigos que
serão reciclados ou doados para
fins de solidariedade.

Termoacumulador inteligente, híbrido ou bomba de calor Ariston

Forno Hotpoint
(opcional)

Forno AEG
(opcional)

PLACA
INDUÇÃO

AQUECIMENTO
DE ÁGUA

FORNO

ENCASTRELIVRE
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Realizamos a instalação dos seus novos 
equipamentos

Garantimos a remodelação da sua instalação 
elétrica em segurança:

• circuitos elétricos novos
• disjuntores
• dispositivos de proteção diferencial.

Equipamento
para aquecer a água

1 2 Placa
de indução

3 Forno


