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Galp Energia e Optimus oferecem descontos aos clientes das duas empresas 

 

 

A Galp Energia e a Optimus lançaram uma promoção que possibilita aos clientes das duas empresas usufruir de 

descontos nos seus produtos e serviços. Assim, os clientes da Galp Energia que realizem abastecimentos de valor 

igual ou superior a €25, recebem um vale de desconto de €6 em compras de produtos e equipamentos na Optimus. 

Inversamente, os clientes Optimus, recebem um vale de desconto de 6 cêntimos por litro em combustíveis Galp, por 

qualquer compra efectuada até 25€ ou dois vales quando igualarem ou ultrapassarem este valor.  

 

Adicionalmente, os clientes da gama de combustível Gforce receberão 2 vales de €6, num total de €12, de desconto 

em compras na Optimus. O valor de desconto será atribuído em saldo extra. 

 

Os vales da promoção podem ser obtidos em mais de 200 postos de abastecimento Galp aderentes e em 107 lojas 

Optimus, até 31 de Março de 2012. Os vales Galp podem ser utilizados em cerca de 700 postos Galp. 

 

Esta parceria estabelecida entre a Galp Energia e a Optimus reforça a ligação entre a Galp Energia e a Sonae / 

Continente, materializada na promoção vice-versa, e vem aumentar os benefícios atribuídos aos clientes de ambas 

as empresas e a proposta de valor dos postos Galp. 

 

Mais informações em www.galpenergia.com ou em www.optimus.pt. 
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Comunicação Externa:   Contatos: 

Tiago Villas-Boas, Diretor   Tel: + (351) 217 242 680   Website: www.galpenergia.com 

Filipa Ferreira    TM: + (351) 961 773 444   E-mail: galp.press@galpenergia.com  
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Paula Morgado         1600-209 Lisboa, Portugal 
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