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Axpo Energia Portugal – Oferta BTN

C o n d i ç õ e s   P a r t i c u l a r e s :   T a r i f a r i o 

Data da oferta: 07/09/2021 Data de validade:   30/09/2021 1 _____-___

Data estimada de inicio 1:  Data de fim estimada: 30/09/2022

(1) A data de inicio do fornecimento é meramente indicativa. O mesmo apenas se verificará quando estiverem reunidas as condições indispensáveis ao fornecimento.

   

Condições económicas das tarifas: Consumo até 1.000.000 kWh

tarifa  EASY   

O   preço do Termo de Energia com perdas (€/kWh) é:

SEM DIA

Bi-Horario (€/kWh) Tri-Horario (€/kWh Bi-Horario (€/kWh) Tri-Horario (€/kWh

Nivel 
de 

Tensao

Potencia 
kVa

Simples 
(€/kWh)

Fora 
Vazio

Vazio Ponta Cheia Vazio
Simples 
(€/kWh)

Fora 
Vazio

Vazio Ponta Cheia Vazio

Tarifa 
BTN

<20,7 0,15427 0,16688 0,14060 0,17466 0,16489 0,14060 0,15427 0,16420 0,14083 0,16917 0,16232 0,14083

>27,6 0,17466 0,16489 0,14060 0,16917 0,16232 0,14083

tarifa  LIVRE    

O   preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo 
consumo em cada quarto de hora.

Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki

 PMD h - preço do mercado diário territorio português na hora h (€/kWh).

 Li - Perdas da rede de distribução: Perdas Reguladas pela ERSE em período de Fornecimento (quarto-horárias) (%).

 Ci - Sobrecustos do sistema (€/kWh): Corresponde à soma dos custos derivados de gestão do sistema da REN e pelo custo de desvio a pagar por todos os comercializadores de 

eletricidade. A Axpo fixa estes custos de sistema mais desvios em 0,00700 €/kWh (tarifa BTN).
 Ki - Gastos Operativos Axpo (€/kWh).

Tarifa BTN

Ki (€/kWh) 0,00735

O valor da Ki é:

Axpo não practica condições de preço regulado definidas na Portaria nº 348/2017

O presente documento, assinado e carimbado, constitui o documento comprovativo da aceitação da oferta pelo cliente. O cliente declara ter recebido e tomado 
conhecimento das Condições Gerais, expressando o seu acordo e aceitação quanto à totalidade das mesmas, com a assinatura destas Condições Particulares. As 
informações contidas no presente documento satisfazem os requisitos de informação exigidos pela legislação em vigor, sem prejuízo de o cliente poder solicitar 
informações adicionais através dos meios de contacto estabelecidos para o efeito. No caso em que o cliente rescinda o contrato antecipadamente estará sujeito a uma 
penalização indicada na clausula de resolução antecipada das Condições Gerais. A proposta na modalidade de indexado a OMIE (Livre) têm incluído um desconto 
promocional de 3€/MWh. Para a modalidade de contratação em preço Fixo (EASY), o Preço da matéria prima utilizado para o cálculo da presente oferta é de 120,25 
€/MWh (Preço Fixo de Referência).

Assinatura e carimbo                                                                      *dado s  o bligato rio s

Empresa*: Axpo Energia Portugal Lda

Nom e*: Nom e:

Data*: Sr. José Luis Novo

Sr. Ignacio Soneira

CC:  

Assinatura e carimbo*
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Axpo Energia Portugal – Oferta BTN

C o n d i ç õ e s   P a r t i c u l a r e s :   T a r i f a r i o 

Data da oferta: 07/09/2021 Data de validade:   30/09/2021 1 _____-___

Data estimada de inicio 1:  Data de fim estimada: 30/09/2022

(1) A data de inicio do fornecimento é meramente indicativa. O mesmo apenas se verificará quando estiverem reunidas as condições indispensáveis ao fornecimento.

   

Condições económicas das tarifas: Consumo até 1.000.000 kWh

tarifa  EASY   

O   preço do Termo de Energia com perdas (€/kWh) é:

SEM DIA

Bi-Horario (€/kWh) Tri-Horario (€/kWh Bi-Horario (€/kWh) Tri-Horario (€/kWh

Nivel 
de 

Tensao

Potencia 
kVa

Simples 
(€/kWh)

Fora 
Vazio

Vazio Ponta Cheia Vazio
Simples 
(€/kWh)

Fora 
Vazio

Vazio Ponta Cheia Vazio

Tarifa 
BTN

<20,7 0,15427 0,16688 0,14060 0,17466 0,16489 0,14060 0,15427 0,16420 0,14083 0,16917 0,16232 0,14083

>27,6 0,17466 0,16489 0,14060 0,16917 0,16232 0,14083

tarifa  LIVRE    

O   preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo 
consumo em cada quarto de hora.

Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki

 PMD h - preço do mercado diário territorio português na hora h (€/kWh).

 Li - Perdas da rede de distribução: Perdas Reguladas pela ERSE em período de Fornecimento (quarto-horárias) (%).

 Ci - Sobrecustos do sistema (€/kWh): Corresponde à soma dos custos derivados de gestão do sistema da REN e pelo custo de desvio a pagar por todos os comercializadores de 

eletricidade. A Axpo fixa estes custos de sistema mais desvios em 0,00700 €/kWh (tarifa BTN).
 Ki - Gastos Operativos Axpo (€/kWh).

Tarifa BTN

Ki (€/kWh) 0,00735

O valor da Ki é:

Axpo não practica condições de preço regulado definidas na Portaria nº 348/2017

O presente documento, assinado e carimbado, constitui o documento comprovativo da aceitação da oferta pelo cliente. O cliente declara ter recebido e tomado 
conhecimento das Condições Gerais, expressando o seu acordo e aceitação quanto à totalidade das mesmas, com a assinatura destas Condições Particulares. As 
informações contidas no presente documento satisfazem os requisitos de informação exigidos pela legislação em vigor, sem prejuízo de o cliente poder solicitar 
informações adicionais através dos meios de contacto estabelecidos para o efeito. No caso em que o cliente rescinda o contrato antecipadamente estará sujeito a uma 
penalização indicada na clausula de resolução antecipada das Condições Gerais. A proposta na modalidade de indexado a OMIE (Livre) têm incluído um desconto 
promocional de 3€/MWh. Para a modalidade de contratação em preço Fixo (EASY), o Preço da matéria prima utilizado para o cálculo da presente oferta é de 120,25 
€/MWh (Preço Fixo de Referência).

Assinatura e carimbo                                                                      *dado s  o bligato rio s

Empresa*: Axpo Energia Portugal Lda

Nom e*: Nom e:

Data*: Sr. José Luis Novo

Sr. Ignacio Soneira

 

 

CC:  

Assinatura e carimbo*
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Axpo Energia Portugal – Oferta BTN

C o n d i ç õ e s   P a r t i c u l a r e s :   T a r i f a r i o 

Data da oferta: 07/09/2021 Data de validade:   30/09/2021 2 _____-___

Data estimada de inicio 1:  Data de fim estimada: 30/09/2022

(1) A data de inicio do fornecimento é meramente indicativa. O mesmo apenas se verificará quando estiverem reunidas as condições indispensáveis ao fornecimento.

   

Condições económicas das tarifas: Consumo até 1.000.000 kWh

tarifa  EASY   

O   preço do Termo de Energia com perdas (€/kWh) é:

SEM DIA

Bi-Horario (€/kWh) Tri-Horario (€/kWh Bi-Horario (€/kWh) Tri-Horario (€/kWh

Nivel 
de 

Tensao

Potencia 
kVa

Simples 
(€/kWh)

Fora 
Vazio

Vazio Ponta Cheia Vazio
Simples 
(€/kWh)

Fora 
Vazio

Vazio Ponta Cheia Vazio

Tarifa 
BTN

<20,7 0,15127 0,16388 0,13760 0,17166 0,16189 0,13760 0,15127 0,16120 0,13783 0,16617 0,15932 0,13783

>27,6 0,17166 0,16189 0,13760 0,16617 0,15932 0,13783

tarifa  LIVRE    

O   preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo 
consumo em cada quarto de hora.

Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki

 PMD h - preço do mercado diário territorio português na hora h (€/kWh).

 Li - Perdas da rede de distribução: Perdas Reguladas pela ERSE em período de Fornecimento (quarto-horárias) (%).

 Ci - Sobrecustos do sistema (€/kWh): Corresponde à soma dos custos derivados de gestão do sistema da REN e pelo custo de desvio a pagar por todos os comercializadores de 

eletricidade. A Axpo fixa estes custos de sistema mais desvios em 0,00700 €/kWh (tarifa BTN).
 Ki - Gastos Operativos Axpo (€/kWh).

Tarifa BTN

Ki (€/kWh) 0,00635

O valor da Ki é:

Axpo não practica condições de preço regulado definidas na Portaria nº 348/2017

O presente documento, assinado e carimbado, constitui o documento comprovativo da aceitação da oferta pelo cliente. O cliente declara ter recebido e tomado 
conhecimento das Condições Gerais, expressando o seu acordo e aceitação quanto à totalidade das mesmas, com a assinatura destas Condições Particulares. As 
informações contidas no presente documento satisfazem os requisitos de informação exigidos pela legislação em vigor, sem prejuízo de o cliente poder solicitar 
informações adicionais através dos meios de contacto estabelecidos para o efeito. No caso em que o cliente rescinda o contrato antecipadamente estará sujeito a uma 
penalização indicada na clausula de resolução antecipada das Condições Gerais. A proposta na modalidade de indexado a OMIE (Livre) têm incluído um desconto 
promocional de 3€/MWh. Para a modalidade de contratação em preço Fixo (EASY), o Preço da matéria prima utilizado para o cálculo da presente oferta é de 120,25 
€/MWh (Preço Fixo de Referência).

Assinatura e carimbo                                                                      *dado s  o bligato rio s

Empresa*: Axpo Energia Portugal Lda

Nom e*: Nom e:

Data*: Sr. José Luis Novo

Sr. Ignacio Soneira

 

 

CC:  

Assinatura e carimbo*
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Axpo Energia Portugal – Oferta BTN

C o n d i ç õ e s   P a r t i c u l a r e s :   T a r i f a r i o 

Data da oferta: 07/09/2021 Data de validade:   30/09/2021 2 _____-___

Data estimada de inicio 1:  Data de fim estimada: 30/09/2022

(1) A data de inicio do fornecimento é meramente indicativa. O mesmo apenas se verificará quando estiverem reunidas as condições indispensáveis ao fornecimento.

   

Condições económicas das tarifas: Consumo até 1.000.000 kWh

tarifa  EASY   

O   preço do Termo de Energia com perdas (€/kWh) é:

SEM DIA

Bi-Horario (€/kWh) Tri-Horario (€/kWh Bi-Horario (€/kWh) Tri-Horario (€/kWh

Nivel 
de 

Tensao

Potencia 
kVa

Simples 
(€/kWh)

Fora 
Vazio

Vazio Ponta Cheia Vazio
Simples 
(€/kWh)

Fora 
Vazio

Vazio Ponta Cheia Vazio

Tarifa 
BTN

<20,7 0,15127 0,16388 0,13760 0,17166 0,16189 0,13760 0,15127 0,16120 0,13783 0,16617 0,15932 0,13783

>27,6 0,17166 0,16189 0,13760 0,16617 0,15932 0,13783

tarifa  LIVRE    

O   preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo 
consumo em cada quarto de hora.

Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki

 PMD h - preço do mercado diário territorio português na hora h (€/kWh).

 Li - Perdas da rede de distribução: Perdas Reguladas pela ERSE em período de Fornecimento (quarto-horárias) (%).

 Ci - Sobrecustos do sistema (€/kWh): Corresponde à soma dos custos derivados de gestão do sistema da REN e pelo custo de desvio a pagar por todos os comercializadores de 

eletricidade. A Axpo fixa estes custos de sistema mais desvios em 0,00700 €/kWh (tarifa BTN).
 Ki - Gastos Operativos Axpo (€/kWh).

Tarifa BTN

Ki (€/kWh) 0,00635

O valor da Ki é:

Axpo não practica condições de preço regulado definidas na Portaria nº 348/2017

O presente documento, assinado e carimbado, constitui o documento comprovativo da aceitação da oferta pelo cliente. O cliente declara ter recebido e tomado 
conhecimento das Condições Gerais, expressando o seu acordo e aceitação quanto à totalidade das mesmas, com a assinatura destas Condições Particulares. As 
informações contidas no presente documento satisfazem os requisitos de informação exigidos pela legislação em vigor, sem prejuízo de o cliente poder solicitar 
informações adicionais através dos meios de contacto estabelecidos para o efeito. No caso em que o cliente rescinda o contrato antecipadamente estará sujeito a uma 
penalização indicada na clausula de resolução antecipada das Condições Gerais. A proposta na modalidade de indexado a OMIE (Livre) têm incluído um desconto 
promocional de 3€/MWh. Para a modalidade de contratação em preço Fixo (EASY), o Preço da matéria prima utilizado para o cálculo da presente oferta é de 120,25 
€/MWh (Preço Fixo de Referência).

Assinatura e carimbo                                                                      *dado s  o bligato rio s

Empresa*: Axpo Energia Portugal Lda

Nom e*: Nom e:

Data*: Sr. José Luis Novo

Sr. Ignacio Soneira

 

 

CC:  

Assinatura e carimbo*
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Axpo Energia Portugal – Oferta BTN

C o n d i ç õ e s   P a r t i c u l a r e s :   T a r i f a r i o 

Data da oferta: 07/09/2021 Data de validade:   30/09/2021 3 _____-___

Data estimada de inicio 1:  Data de fim estimada: 30/09/2022

(1) A data de inicio do fornecimento é meramente indicativa. O mesmo apenas se verificará quando estiverem reunidas as condições indispensáveis ao fornecimento.

   

Condições económicas das tarifas: Consumo até 1.000.000 kWh

tarifa  EASY   

O   preço do Termo de Energia com perdas (€/kWh) é:

SEM DIA

Bi-Horario (€/kWh) Tri-Horario (€/kWh Bi-Horario (€/kWh) Tri-Horario (€/kWh

Nivel 
de 

Tensao

Potencia 
kVa

Simples 
(€/kWh)

Fora 
Vazio

Vazio Ponta Cheia Vazio
Simples 
(€/kWh)

Fora 
Vazio

Vazio Ponta Cheia Vazio

Tarifa 
BTN

<20,7 0,14927 0,16188 0,13560 0,16966 0,15989 0,13560 0,14927 0,15920 0,13583 0,16417 0,15732 0,13583

>27,6 0,16966 0,15989 0,13560 0,16417 0,15732 0,13583

tarifa  LIVRE    

O   preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo 
consumo em cada quarto de hora.

Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki

 PMD h - preço do mercado diário territorio português na hora h (€/kWh).

 Li - Perdas da rede de distribução: Perdas Reguladas pela ERSE em período de Fornecimento (quarto-horárias) (%).

 Ci - Sobrecustos do sistema (€/kWh): Corresponde à soma dos custos derivados de gestão do sistema da REN e pelo custo de desvio a pagar por todos os comercializadores de 

eletricidade. A Axpo fixa estes custos de sistema mais desvios em 0,00700 €/kWh (tarifa BTN).
 Ki - Gastos Operativos Axpo (€/kWh).

Tarifa BTN

Ki (€/kWh) 0,00485

O valor da Ki é:

Axpo não practica condições de preço regulado definidas na Portaria nº 348/2017

O presente documento, assinado e carimbado, constitui o documento comprovativo da aceitação da oferta pelo cliente. O cliente declara ter recebido e tomado 
conhecimento das Condições Gerais, expressando o seu acordo e aceitação quanto à totalidade das mesmas, com a assinatura destas Condições Particulares. As 
informações contidas no presente documento satisfazem os requisitos de informação exigidos pela legislação em vigor, sem prejuízo de o cliente poder solicitar 
informações adicionais através dos meios de contacto estabelecidos para o efeito. No caso em que o cliente rescinda o contrato antecipadamente estará sujeito a uma 
penalização indicada na clausula de resolução antecipada das Condições Gerais. A proposta na modalidade de indexado a OMIE (Livre) têm incluído um desconto 
promocional de 3€/MWh. Para a modalidade de contratação em preço Fixo (EASY), o Preço da matéria prima utilizado para o cálculo da presente oferta é de 120,25 
€/MWh (Preço Fixo de Referência).

Assinatura e carimbo                                                                      *dado s  o bligato rio s

Empresa*: Axpo Energia Portugal Lda

Nom e*: Nom e:

Data*: Sr. José Luis Novo

Sr. Ignacio Soneira
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Axpo Energia Portugal – Oferta BTN

C o n d i ç õ e s   P a r t i c u l a r e s :   T a r i f a r i o 

Data da oferta: 07/09/2021 Data de validade:   30/09/2021 3 _____-___

Data estimada de inicio 1:  Data de fim estimada: 30/09/2022

(1) A data de inicio do fornecimento é meramente indicativa. O mesmo apenas se verificará quando estiverem reunidas as condições indispensáveis ao fornecimento.

   

Condições económicas das tarifas: Consumo até 1.000.000 kWh

tarifa  EASY   

O   preço do Termo de Energia com perdas (€/kWh) é:

SEM DIA

Bi-Horario (€/kWh) Tri-Horario (€/kWh Bi-Horario (€/kWh) Tri-Horario (€/kWh

Nivel 
de 

Tensao

Potencia 
kVa

Simples 
(€/kWh)

Fora 
Vazio

Vazio Ponta Cheia Vazio
Simples 
(€/kWh)

Fora 
Vazio

Vazio Ponta Cheia Vazio

Tarifa 
BTN

<20,7 0,14927 0,16188 0,13560 0,16966 0,15989 0,13560 0,14927 0,15920 0,13583 0,16417 0,15732 0,13583

>27,6 0,16966 0,15989 0,13560 0,16417 0,15732 0,13583

tarifa  LIVRE    

O   preço do Termo de Energia é calculado cada quarto de hora segundo a formula abaixo indicada. O valor resultante da aplicação da formula será multiplicado pelo 
consumo em cada quarto de hora.

Preço horário de Energia = (PMDh + Ci) x (1 + Li) + Ki

 PMD h - preço do mercado diário territorio português na hora h (€/kWh).

 Li - Perdas da rede de distribução: Perdas Reguladas pela ERSE em período de Fornecimento (quarto-horárias) (%).

 Ci - Sobrecustos do sistema (€/kWh): Corresponde à soma dos custos derivados de gestão do sistema da REN e pelo custo de desvio a pagar por todos os comercializadores de 

eletricidade. A Axpo fixa estes custos de sistema mais desvios em 0,00700 €/kWh (tarifa BTN).
 Ki - Gastos Operativos Axpo (€/kWh).

Tarifa BTN

Ki (€/kWh) 0,00485

O valor da Ki é:

Axpo não practica condições de preço regulado definidas na Portaria nº 348/2017

O presente documento, assinado e carimbado, constitui o documento comprovativo da aceitação da oferta pelo cliente. O cliente declara ter recebido e tomado 
conhecimento das Condições Gerais, expressando o seu acordo e aceitação quanto à totalidade das mesmas, com a assinatura destas Condições Particulares. As 
informações contidas no presente documento satisfazem os requisitos de informação exigidos pela legislação em vigor, sem prejuízo de o cliente poder solicitar 
informações adicionais através dos meios de contacto estabelecidos para o efeito. No caso em que o cliente rescinda o contrato antecipadamente estará sujeito a uma 
penalização indicada na clausula de resolução antecipada das Condições Gerais. A proposta na modalidade de indexado a OMIE (Livre) têm incluído um desconto 
promocional de 3€/MWh. Para a modalidade de contratação em preço Fixo (EASY), o Preço da matéria prima utilizado para o cálculo da presente oferta é de 120,25 
€/MWh (Preço Fixo de Referência).

Assinatura e carimbo                                                                      *dado s  o bligato rio s

Empresa*: Axpo Energia Portugal Lda

Nom e*: Nom e:

Data*: Sr. José Luis Novo

Sr. Ignacio Soneira

 

 

CC:  

Assinatura e carimbo*
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