OFERTA EXCLUSIVA ENDESA PER A MEMBRES DEL
COL·LEGI D’ARQUITECTES TÈCNICS COATT

9% de descompte
en l’electricitat

0€/KWh durant
les hores Happy* a
escollir pel client

50% de
Descompte en el
servei de
Manteniment de
Llum del seu
habitatge*
(*OKLUZ ASSIST, durant
el primer any)

* Detall annex.

Què has de fer per a beneficiar-te
d’aquesta avantatjosa oferta?
Posem a la teva disposició dos canals diferents per a què
et posis en contacta amb nosaltres:
✓ Correu electrònic:

promotores@endesa.es
✓ El nostre número de telèfon on podràs enviar la
documentació a través de Whatsapp:

647 77 85 63
Una vegada escollit el canal, només hauràs d’adjuntar la
següent documentació:
o Una fotocòpia del NIF/ CIF
o El certificat de titularitat del compte corrent.
o El certificat d’Instal·lació Elèctrica segellat (Butlletí
Elèctric), en cas d’un subministrament donat de baixa
o d’alta directa.

Si busques un servei personalitzat, ràpid i senzill.
No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!
PROTECCIÓN DE DATOS: li informem que Endesa Energia tractarà les seves dades
personals com a responsable del tractament per a gestionar el contracte del
subministrament i/o, en el seu cas, d'altres serveis o productes contractats en l’àmbit
de l’activitat energètica. Si desitja obtenir més informació sobre la política de protecció
de dades d’Endesa Energia, inclosa la forma d’exercir els seus drets, pot consultar la
nostra pàgina web www.endesaclientes.com

OFERTA EXCLUSIVA ENDESA PER A MEMBRES DEL
COL·LEGI D’ARQUITECTES TÈCNICS COATT

9% de descompte
en l’electricitat

0€/KWh durant
les hores Happy* a
escollir pel client

50% de
Descompte en el
servei de
Manteniment de
Llum del seu
Negoci*
(*OKLUZ Negocis,
durant el primer any)

* Detall annex.

Què has de fer per a beneficiar-te
d’aquesta avantatjosa oferta?
Posem a la teva disposició dos canals diferents per a què
et posis en contacta amb nosaltres:
✓ Correu electrònic:

promotores@endesa.es
✓ El nostre número de telèfon on podràs enviar la
documentació a través de Whatsapp:

647 77 85 63
Una vegada escollit el canal, només hauràs d’adjuntar la
següent documentació:
o Una fotocòpia del NIF/ CIF
o El certificat de titularitat del compte corrent.
o El certificat d’Instal·lació Elèctrica segellat (Butlletí
Elèctric), en cas d’un subministrament donat de baixa
o d’alta directa.

Si busques un servei personalitzat, ràpid i senzill.
No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!
PROTECCIÓN DE DATOS: li informem que Endesa Energia tractarà les seves dades
personals com a responsable del tractament per a gestionar el contracte del
subministrament i/o, en el seu cas, d'altres serveis o productes contractats en l’àmbit
de l’activitat energètica. Si desitja obtenir més informació sobre la política de protecció
de dades d’Endesa Energia, inclosa la forma d’exercir els seus drets, pot consultar la
nostra pàgina web www.endesaclientes.com

OFERTA EXCLUSIVA ENDESA PER A MEMBRES DEL
COL·LEGI D’ARQUITECTES TÈCNICS COAATT
12% de
descompte en
Gas
(durant el primer
any)

50% de
descompte en el
manteniment de
Gas al seu
habitatge*
(*OKGAS durant el
primer any)

Què has de fer per a beneficiar-te
d’aquesta avantatjosa oferta?
Posem a la teva disposició dos canals diferents per a què
et posis en contacta amb nosaltres:
✓ Correu electrònic:

promotores@endesa.es
✓ El nostre número de telèfon on podràs enviar la
documentació a través de Whatsapp:

647 77 85 63
Una vegada escollit el canal, només hauràs d’adjuntar la
següent documentació:
o Una fotocòpia del NIF/ CIF
o El certificat de titularitat del compte corrent.
o El CIG butlletí de gas (certificat d’instal·lació individual
de gas) o Acta de inspecció.

Si busques un servei personalitzat, ràpid i senzill.
No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!
PROTECCIÓN DE DATOS: li informem que Endesa Energia tractarà les seves dades
personals com a responsable del tractament per a gestionar el contracte del
subministrament i/o, en el seu cas, d'altres serveis o productes contractats en l’àmbit
de l’activitat energètica. Si desitja obtenir més informació sobre la política de protecció
de dades d’Endesa Energia, inclosa la forma d’exercir els seus drets, pot consultar la
nostra pàgina web www.endesaclientes.com

OFERTA EXCLUSIVA ENDESA PER A MEMBRES DEL
COL·LEGI D’ARQUITECTES TÈCNICS COATT

9% de descompte
en l’electricitat

0€/KWh durant
les hores Happy* a
escollir pel client

50% de
Descompte en el
servei de
Manteniment de
Llum del seu
habitatge*
(*OKLUZ ASSIST, durant
el primer any)

* Detall annex.

Què has de fer per a beneficiar-te
d’aquesta avantatjosa oferta?
Posem a la teva disposició dos canals diferents per a què
et posis en contacta amb nosaltres:
✓ Correu electrònic:

promotores@endesa.es
✓ El nostre número de telèfon on podràs enviar la
documentació a través de Whatsapp:

647 77 85 63
Una vegada escollit el canal, només hauràs d’adjuntar la
següent documentació:
o Una fotocòpia del NIF/ CIF
o El certificat de titularitat del compte corrent.
o El certificat d’Instal·lació Elèctrica segellat (Butlletí
Elèctric), en cas d’un subministrament donat de baixa
o d’alta directa.

Si busques un servei personalitzat, ràpid i senzill.
No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!
PROTECCIÓN DE DATOS: li informem que Endesa Energia tractarà les seves dades
personals com a responsable del tractament per a gestionar el contracte del
subministrament i/o, en el seu cas, d'altres serveis o productes contractats en l’àmbit
de l’activitat energètica. Si desitja obtenir més informació sobre la política de protecció
de dades d’Endesa Energia, inclosa la forma d’exercir els seus drets, pot consultar la
nostra pàgina web www.endesaclientes.com

OFERTA EXCLUSIVA ENDESA PER A MEMBRES DEL
COL·LEGI D’ARQUITECTES TÈCNICS COATT

9% de descompte
en l’electricitat

0€/KWh durant
les hores Happy* a
escollir pel client

50% de
Descompte en el
servei de
Manteniment de
Llum del seu
Negoci*
(*OKLUZ Negocis,
durant el primer any)

* Detall annex.

Què has de fer per a beneficiar-te
d’aquesta avantatjosa oferta?
Posem a la teva disposició dos canals diferents per a què
et posis en contacta amb nosaltres:
✓ Correu electrònic:

promotores@endesa.es
✓ El nostre número de telèfon on podràs enviar la
documentació a través de Whatsapp:

647 77 85 63
Una vegada escollit el canal, només hauràs d’adjuntar la
següent documentació:
o Una fotocòpia del NIF/ CIF
o El certificat de titularitat del compte corrent.
o El certificat d’Instal·lació Elèctrica segellat (Butlletí
Elèctric), en cas d’un subministrament donat de baixa
o d’alta directa.

Si busques un servei personalitzat, ràpid i senzill.
No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!
PROTECCIÓN DE DATOS: li informem que Endesa Energia tractarà les seves dades
personals com a responsable del tractament per a gestionar el contracte del
subministrament i/o, en el seu cas, d'altres serveis o productes contractats en l’àmbit
de l’activitat energètica. Si desitja obtenir més informació sobre la política de protecció
de dades d’Endesa Energia, inclosa la forma d’exercir els seus drets, pot consultar la
nostra pàgina web www.endesaclientes.com

OFERTA EXCLUSIVA ENDESA PER A MEMBRES
DEL COL·LEGI D’ARQUITECTES TÈCNICS COAATT

12% de
descompte en
Gas
(durant el primer
any)

50% de
descompte en el
manteniment de
Gas al seu
habitatge*
(*OKGAS durant el
primer any)

Què has de fer per a beneficiar-te
d’aquesta avantatjosa oferta?
Posem a la teva disposició dos canals diferents per a què
et posis en contacta amb nosaltres:
✓ Correu electrònic:

promotores@endesa.es
✓ El nostre número de telèfon on podràs enviar la
documentació a través de Whatsapp:

647 77 85 63
Una vegada escollit el canal, només hauràs d’adjuntar la
següent documentació:
o Una fotocòpia del NIF/ CIF
o El certificat de titularitat del compte corrent.
o El CIG butlletí de gas (certificat d’instal·lació individual
de gas) o Acta de inspecció.

Si busques un servei personalitzat, ràpid i senzill.
No dubtis en posar-te en contacte amb nosaltres!
PROTECCIÓN DE DATOS: li informem que Endesa Energia tractarà les seves dades
personals com a responsable del tractament per a gestionar el contracte del
subministrament i/o, en el seu cas, d'altres serveis o productes contractats en l’àmbit
de l’activitat energètica. Si desitja obtenir més informació sobre la política de protecció
de dades d’Endesa Energia, inclosa la forma d’exercir els seus drets, pot consultar la
nostra pàgina web www.endesaclientes.com

