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Galp Energia oferece descontos em combustíveis na aquisição 
de automóveis da gama Opel FlexFuel 
 

A Galp Energia e a Opel vão oferecer descontos em combustíveis e outras condições vantajosas aos compradores de 

modelos a GPL da gama FlexFuel da Opel, promovendo assim a utilização deste combustível, mais económico e 

eficiente em termos ambientais. 

Assim, na compra de qualquer automóvel da gama Opel Flex Fuel, a Galp Energia oferecerá o cartão Galp + por -, 

que atribui descontos imediatos entre 4 a 7 cêntimos por litro no abastecimento de GPL Auto e de 4 a 6 cêntimos 

por litro no abastecimento dos combustíveis tradicionais.  

O cartão Galp + por – pode ser usado na rede de postos aderentes em Portugal Continental e os seus descontos não 

acumulam com outros. No âmbito desta promoção, que vigora até 31 de dezembro deste ano, os distribuidores 

Opel poderão fazer demonstrações dos produtos da gama Opel FlexFuel aos clientes Galp Frota.  

Numa conjuntura em que os combustíveis ocupam um lugar importante nos orçamentos familiares, o GPL Auto, 

pelas suas vantagens económicas e ambientais, posiciona-se como uma alternativa aos combustíveis tradicionais, 

permitindo uma redução até 50% no custo do combustível quando comparado com a gasolina. As viaturas que 

utilizam GPL Auto estão igualmente sujeitas a menores custos de manutenção, uma vez que este combustível 

proporciona o prolongamento da vida útil dos motores.  

A Galp Energia, sendo a única empresa ibérica capaz de oferecer aos seus clientes todas as formas de energia 

(combustíveis, gás e eletricidade), encontra-se empenhada em disponibilizar soluções cada vez mais competitivas e 

eficientes em todas as áreas em que atua. A rede de GPL Auto da Galp Energia compreende atualmente mais de 70 

postos espalhados por todo o país. A localização dos postos GPL auto e dos postos aderentes ao Galp + por – pode 

ser consultada em www.galpenergia.com . 
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