Circular 20/144 – 6 d’agost de 2020
Conveni de col·laboració amb Repsol – Nou producte i preu del mes
d’agost
Benvolguts i benvolgudes,
Pel vostre interès, us informem que el nostre col·laborador REPSOL, us ofereix el
producte LP3200, els nous generadors de gas portàtils idonis per generar energia
als punts més inaccessibles.
Els principals avantatges d’aquest producte són:


Muntatge, disseny compacte, robust i de qualitat.



Fàcil manteniment i tasques de servei.



Més respectuós amb el medi ambient, gràcies al seu baix nivell sonor, menys
emissions que un generador equivalent a gasolina o dièsel.



Menor cost del combustible i menor consum.



Panell de control fàcil d’utilitzar que inclou una guia ràpida de posta en
marxa.



Fàcil de mantenir i conservar.



Combustible accessible i segur (compatible amb butà o propà).

Us adjuntem una presentació del producte on trobareu més informació.
També us informem que el preu del quilogram de gas propà a granel (NO
CANALITZAT) d’aquest mes d’agost és de 0,8154 €/Kg sense IVA i de
0,986634 €/Kg amb IVA inclòs.
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Recordar-vos que REPSOL mitjançant el conveni amb la Federació, posa a disposició
de cada instal·lació, sense cap cost addicional, el seu paquet de serveis energètics
integrals, (Desenvolupaments Energètics) amb l’objectiu d’estudiar les possibilitats
de millora de l’eficiència energètica en les instal·lacions existents considerant totes
les aplicacions tèrmiques (calor, aigua calenta i refrigeració), basades en el gas de
Repsol, sistemes híbrids i tecnologies avançades.
Aquest paquet inclou:


Estudi de la instal·lació o projecte energètic, de forma específica, d’obra nova
o existent. SENSE CAP COMPROMÍS el podeu demanar.



Propostes de solucions energètiques noves o alternatives, optimitzades en
eficiència i cost.



Suport i col·laboració amb agents necessaris en tot el procés de definició i
implantació: instal·lació de gas, instal·lació tèrmica, enginyeria, instal·ladors,
proveïdors d’equips, etc.



Suport per facilitar les inversions i gestió d’ajudes i subvencions possibles
(PIMASOL, IDAE, etc.).



Seguiment d’eficiència de les solucions implantades.

Així mateix informar-vos que, en el cas que una altra companyia us subministri gas
propà i us interessa que els comercials de REPSOL us vinguin a fer una visita
sense compromís, no dubteu en contactar amb el de la zona on tingueu el vostre
establiment, el qual és el mateix a qui heu de fer les vostres comandes.
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Els comercials de REPSOL són:

Comarques de l’Alt Empordà i la Garrotxa: Comarques de La Selva i el Pla de
Sra. Esperanza García Cabezuelo

l’Estany:

Tel. 972 486 146

Sra. Claudia Alcocel Martínez

Mòbil 626 337 594

Tel. 972 486 143

egarciac@repsol.com

Mòbil 608 769 051
calcocelm@repsol.com

Comarques del Gironès i el Baix Empordà:

Comarques de la Cerdanya i el Ripollès:

Sr. Alberto Expósito Muñoz

Sra. Esperanza García Cabezuelo

Tel. 972 486 138

Tel. 972 486 146

Mòbil 620 661 126

Mòbil 626 337 594

alberto.exposito@repsol.com

egarciac@repsol.com

Adjunt a aquest correu electrònic us enviem la circular en relació a tots els serveis
que ofereix REPSOL amb el seu conveni.
Per adherir-vos en aquest conveni heu de fer la sol·licitud a Repsol
vosaltres mateixos, dient que sou associats a alguna de les associacions
membres de la Federació.
Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte.
Rebeu una cordial salutació,
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