Os veciños dunha
comunidade teñen moitas
formas de aforrar. Pero
ningunha consegue
un

45

%

de aforro en calefacción
e auga quente

Gasconfort renova a caldeira da túa comunidade
O mellor servizo para transformar a gas natural a
caldeira centralizada ou renovala por outra de alta
eficiencia. Naturgy realizará unha xestión integral da
instalación, incluíndo a compra de enerxía a un prezo
competitivo, cun dobre obxectivo: reducir a túa factura
enerxética e aumentar o confort.

cada veciño pague pola enerxía que realmente
consome a súa vivenda e non polo seu coeficiente
de participación. Isto supón unha repartición equitativa
do custo enerxético e contribúe ao aforro e eficiencia
enerxética do edificio. A túa comunidade só terá que
preocuparse de gozar da calefacción e a auga quente.

Ademais, se aínda non dispós del, podes engadir
o servizo de repartición de custos que permite que
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Renova a caldeira centralizada por
outra de alta eficiencia de gas natural.
Conseguirás, ano tras ano, ata un

Naturgy ofrece solucións enerxéticas
que permiten ás comunidades de propietarios
renovar as súas instalacións sen realizar
investimento inicial, obtendo aforros
enerxéticos e económicos dende
o primeiro día.

45%

de aforro1 amb Naturgy.
Un servizo integral que lle permitirá á túa
comunidade…
 enovar a sala de caldeiras e despreocuparse da súa
R
xestión.
Obter a máxima eficiencia grazas a un completo plan
de mantemento2.

Todo coa profesionalidade e solvencia que
ofrece Naturgy, empresa líder en asesoría
e xestión enerxética.
Ademais…
 odes acollerte a un cómodo Plan de Pagamentos Fixos para
P
repartir os gastos do inverno ao longo do ano.

 ispor dun servizo de asistencia 24 horas, 365 días
D
ao ano e telemedida para que a instalación estea
sempre controlada.

€

Plan de Pagamentos Fixos4

… gozar de múltiples beneficios…
Naturgy como único interlocutor para
a instalación, o mantemento e o consumo.
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Sen investimentos iniciais3. Naturgy asume o custo.

E contratar o servizo de repartición de custos, co que poderás
contabilizar individualmente os consumos de calefacción
e auga quente de cada veciño. Así, cada un paga só o que
realmente consome a súa vivenda.

Aumento do nivel de confort en todas as vivendas.
 endemento garantido: só paga pola enerxía que
R
consome.
 mbientais. As emisións de CO2 do gas natural son
A
un 25% menores que as do gasóleo e un 40% menores
que as do carbón.

Esquema de aforro
Con Naturgy

… e reducir a factura enerxética.

100%
80%

Minimizando a cantidade de combustible utilizado
para cubrir as necesidades de calefacción e auga quente.

60%
40%

Investimos no teu aforro e no benestar
da túa comunidade de veciños

20%
0%
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Tras finalización
de contrato*
Custo mantemento

* Situación final unha vez amortizado o investimento.

Porcentaxe de aforro calculado en base á mellora do rendemento da renovación da caldeira
e o aforro no prezo do combustible debido ao cambio de gasóleo por gas natural. A porcentaxe
de aforro final dependerá da situación actual da instalación do cliente.
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Solicítanos información sen compromiso

2

900 40 20 20

3

eficienciaenergetica@naturgy.com

Non se realizará mantemento correctivo dalgúns equipos do cliente que non fosen instalados
por Naturgy. O cliente deberá reparar as avarías debidas a estes equipos ou instalacións.
Sen investimento inicial para o cliente, os custos da instalación amortízanse na cota fixa anual.
Plan de pagamentos fixos con regularización no duodécimo mes e revisión anual da cota
respecto ao consumo real habido durante o ano.
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www.naturgy.es/comunidadepropietarios

