Circular 17/03 – 27 de gener de 2017
Renovació de l’acord de col·laboració amb Gas Natural Fenosa
La Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona ha renovat l’acord de
col·laboració amb Gas Natural Fenosa que té l’objectiu d’oferir a partir d’un 30%
de descompte en el preu de l’energia a tots els empresaris federats a la patronal.
L’acord de col·laboració es basa en un descompte a partir del 30% en el terme
variable de l’electricitat per les tarifes 2.1A, 2.1DHA, 3.0A i 3.1A, sense fer
diferència entre els establiments que tenen més o menys consum i per tots aquells
que contractin l’electricitat abans del 31/12/2017.
L’acord també contempla un descompte a partir del 10% per les tarifes 3.3 i 3.4
a aplicar en terme variable de gas natural. I posa a la disposició dels empresaris
d’hostaleria, una línia de solucions energètiques destinades a millorar l’eficiència
energètica amb la tecnologia més avançada i la millor gestió.
Per aquest motiu, Gas Natural Fenosa ofereix el producte Gasconfort, un servei
per a la renovació i/o transformació de les sales de calderes centralitzades per
calefacció i ACS, de gasoil/GLP a gas natural. Gas Natural Fenosa en aquest
producte dóna la possibilitat d’assumir de forma total o parcial la inversió
necessària o facilitar el finançament per la mateixa, amb un servei integral que
inclou:


Enginyeria i legalitzacions



Despeses de manteniment preventiu i correctiu (averies)



Gestió integral de l’explotació de les instal·lacions



Rendiment i eficiència de les instal·lacions



Atenció 24 hores – 365 dies
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També Gas Natural Fenosa amb aquesta línia d’eficiència energètica ofereix altres
solucions energètiques com el gas natural liquat, equips de climatització mitjançant
bomba de calor elèctrica, solucions d’il·luminació mitjançant tecnologia led, i la
geotèrmia.
A banda d’aquests serveis, Gas Natural Fenosa concedeix a tots els seus clients un
estudi gratuït d’optimització de la factura de llum, amb l’objectiu d’analitzar si els
serveis contractats són els adequats al seu establiment. Amb aquest estudi,
l’associat es pot estalviar costos a la seva factura.
Properament els comercials de Gas Natural Fenosa es posaran en contacte amb
vosaltres per tal de sol·licitar una visita al vostre establiment i presentar-vos
l’acord. No obstant, si abans de rebre la trucada dels comercials voleu contactar
amb la delegació de la companyia a Girona, ho podeu fer a:
Nuria Franch i Calmó
Gestora de Pimes i Residencial
Tel. 972 426 216 – 682 634 530
nfranch@gasnaturalfenosa.com
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte.
Rebeu una cordial salutació,
Marina Figueras Carreró
Cap de comunicació de la FHCG
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