
                                                            

Carrer Montnegre, 48-50 baixos – 17006 Girona – Tel.: 972 22 43 44 – Fax: 972 20 45 49 – Web: www.gihostaleria.org 

 

Circular 19/09 – 7 de maig de 2019 

 

Acord de col·laboració amb l’empresa FC Energía  

 

La Federació d’Hostaleria de les Comarques de Girona ha signat un acord de 

col·laboració amb l’empresa Futbol Club Energía S.L., proveïdor oficial 

d’electricitat del Girona Futbol Club amb la marca Energia Blanc-i-Vermella.   

 

FC Energía, amb seu a Barcelona, es dedica a oferir tarifes de llum i gas per a llars i 

negocis, amb un servei personalitzat en la contractació de l’energia.  

 

L’empresa ofereix gas i llum 100% renovable, generada a més de 20.000 plantes 

solars que tenen a la seva xarxa d’associats arreu del país. 

  

Estalvi en la factura 

 

L’objectiu principal de FC Energía es ajudar-vos a estalviar. Amb l’acord de 

col·laboració entre les dues entitats, FC Energía ofereix als membres de les onze 

associacions de la Federació aquestes condicions:  

 

 Estudi comparatiu de la factura de l’establiment de llum i/o gas (sense cap 

cost ni compromís) 

 Estalvi anual de fins a un 20% sobre la factura (segons l’estudi i el 

consum) 

 Llum 100% renovable 

 Factures en línia: portal digital pel control del seu consum 

 Sense instal·lacions, ni canvi de comptador 

 Optimització de potències per assegurar que pagui només el que necessiteu 
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FC Energía també concedeix els següents descomptes sobre l’import de la primera 

factura de les tarifes de gas i electricitat:  

 

Tarifa Total Anual kWH  Descompte 

2.0  15€ 

2.1  15€ 

3.0 10,000 – 19,999 20€ 

 20,000 – 29,999 25€ 

 30,000 – 39,999 30€ 

 40,000 – 49,999 45€ 

 50,000 – 75,000 50€ 

 >75,000 kWh Descompte segons contracte 

3.1  Descompte segons contracte 

6.x  Descompte segons contracte 

*Descomptes aplicables en preus indexats (Mercat OMIE) 

**El descompte s’aplica una única vegada sobre la primera factura després de donar-se 

d’alta amb FC Energía o qualsevol altra marca del grup.  

 

Per a més informació sobre FC Energía, podeu contactar amb:  

Cathy Flynn, responsable de ventes (cathy@fcenergia.com · 673 745 306) 

 

 

Associacions exclusives 

 

FC Energía patrocina i subministra energia als clubs de futbol més importants del 

país, amb marques com: Energia Blanc-i-Vermella, patrocinador i proveïdor 

energètic oficial del Girona CF; Energía Valencianista, patrocinador oficial del 

Valencia CF; Energia Blanc-i-Blava, patrocinador i proveïdor energètic oficial del 

RCD Espanyol, i moltes altres. 
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En motiu d’aquest acord de col·laboració, es sortegen 3 entrades dobles VIP 

pel partit del Girona FC contra el Levante UD que tindrà lloc el proper 

diumenge 12 de maig. El penúltim partit de La Lliga, una jornada decisiva pel 

Girona FC. 

 

Per a entrar al sorteig, heu d’enviar-nos el nom i cognoms de la persona que 

participa al sorteig, el nom de l’establiment i l’associació de la que formeu part.  

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte. 

 

Rebeu una cordial salutació, 

 

Marina Figueras Carreró 

Cap de comunicació de la FHCG 

 

http://www.gihostaleria.org/

