CONDIÇÕES PARTICULARES DO PROGRAMA
COLISEU DOS RECREIOS ENERGIA
O programa de fidelização de clientes “Coliseu dos Recreios Energia” resulta de uma parceria entre a LUSÍADAENERGIA, S.A. (“LUZIGÁS”), NIPC
513816666, com sede em Campilhos, 8375-021 São Bartolomeu de Messines, comercializadora de energia eléctrica e de gás natural, titular, respectivamente,
do registo nº 72 (ELE), de 31 de Maio de 2016 e do registo nº 39 (GN), ambos na Direcção-Geral de Energia e Geologia, que usa na sua actividade a marca
“LUZiGÁS”, e a RICARDO COVÕES, S.A., NIPC 502907037, com sede na Rua das Portas de Santo Antão, n.º 96, 1150-269 Lisboa, que explora a sala de
espetáculos multiuso “Coliseu dos Recreios”, sita na mesma morada da sua sede.
A LUZIGÁS é a responsável pela execução do Programa. A RICARDO COVÕES, S.A. é apenas responsável pela divulgação do Programa e prospeção de
potenciais clientes para os serviços comercializados pela LUZIGÁS.
O Programa implica a atribuição, pela LUZIGÁS, aos clientes aderentes, de ofertas específicas a seguir identificadas, e só é válido para novos clientes
LUZIGÁS, portadores de Cartão Coliseu (se não tem, pode aderir primeiro em www.cashbackworld.com/pt/registration/partner/14304943), que durante o
período de vigência do programa formalizem um ou mais contratos de fornecimento de energia elétrica em BTN-Simples, bi-horária ou tri-horária com
potência contratada de 3,45 até 41,4 kVA, e de de gás natural para escalões 1, 2, 3 e 4, ambas em Portugal Continental.
Os clientes podem aderir através do site www.coliseuluzigas.pt ou por contacto telefónico, podendo este ser efetuado pela LUZiGÁS na sequência da
solicitação de um pedido de contato realizado ao canal comercial das equipas promotoras presentes nos espetáculos.
Na adesão, o novo cliente deve selecionar um dos seguintes Planos LUZiGÁS “Coliseu dos Recreios Energia”:

PLANO LUZiGÁS CAMAROTE
* €100 em vouchers para descontar em espetáculos no Coliseu dos Recreios ou em www.bol.pt;
*** 5% de desconto no valor da potência contratada de electricidade;
*** 10% de desconto no termo fixo de gás natural caso realize um contrato dual (eletricidade e gás natural).
* Oferta atribuída em vouchers de € 50 cada, um emitido decorrido 6 meses, outro emitido decorrido 12 meses, sobre a ativação do contrato. Cessando o
contrato antes de decorrido aquele prazo, não será atribuída qualquer oferta.

PLANO LUZiGÁS PLATEIA
** €50 em voucher para descontar em espetáculos no Coliseu dos Recreios ou em www.bol.pt;
*** 5% de desconto no valor da potência contratada de electricidade;
*** 10% de desconto no termo fixo de gás natural caso realize um contrato dual (eletricidade e gás natural).
** Oferta atribuída num único voucher, emitido decorrido 6 meses sobre a ativação do contrato. Cessando o contrato antes de decorrido aquele prazo, não será
atribuída qualquer oferta.

PLANO LUZiGÁS PALCO
*** 5% de desconto no valor da potência contratada de electricidade;
*** 10% de desconto no termo fixo de gás natural caso realize um contrato dual (eletricidade e gás natural).
*** Os descontos atribuídos serão creditados obrigatoriamente pela LUZIGÁS no Cartão Coliseu, devendo cada aderente ser portador do mesmo e/ou aderir
em www.cashbackworld.com/pt/registration/partner/14304943.
Consulte os Tarifários associados a cada Plano LUZiGÁS “Coliseu dos Recreios Energia” em http://www.luzigas.pt/.
Nos Planos LUZiGÁS CAMAROTE e PLATEIA, o cliente pagará ainda à LUZIGÁS um valor mensal de € 4,99 ou €2,99, respetivamente.
Se pretender pagar as suas faturas por meio de Multibanco ou Payshop, em vez de débito direto, acrescerá €1,5 + iva por fatura emitida.
A participação no Programa implica a aceitação destas Condições Particulares, que integrarão o contrato de fornecimento de energia que celebrar com a
LUZIGÁS.
Política de Privacidade / Dados Pessoais (RGPD) - Encontrará toda a política de tratamento de dados pessoais na Política de Privacidade e de Cookies, que
poderá ser consultada no website www.luzigas.pt/politica-de-privacidade/ .
Apoio ao Cliente - 808 203 825, dias úteis, das 09h às 13h e das 14h às 18h.
Programa em vigor de 01.12.2019 a 31.12.2020.
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