
LEVE E VIVA+ SERVIÇOS APOIO 

Contrate os Serviços Apoio e viva com a tranquilidade e confiança de saber que a sua casa estará sempre 
protegida com as nossas soluções de assistência técnica. 

Complemente o Plano LEVE ou VIVA com + benefícios: conheça os Serviços Apoio da Repsol.

TRANQUILIDADE
Solucionamos os problemas mais

frequentes da sua casa para que não 
tenha de se preocupar.

SERVIÇOS APOIO

POUPANÇA
Evite gastos imprevistos,

estará protegido.

SERVIÇO 7/24
Não importa a que horas surja o

imprevisto, a nossa equipa estará 
sempre disponível.

EQUIPA ESPECIALIZADA
Temos os melhores especialistas

em qualquer área.

COBERTURA NACIONAL
Os Serviços Apoio estão disponíveis

em todo o território de Portugal 
Continental.

COMPENSAÇÃO 
Até 250€ de compensação por 
inviabilidade de reparação de 

eletrodomésticos.(1)



SERVIÇOS APOIO
OS SERVIÇOS QUE MELHOR SE ADAPTAM À SUA CASA

SABE QUANTO PODEM CUSTAR AS REPARAÇÕES MAIS COMUNS SEM OS SERVIÇOS APOIO?

Cobre avarias e emergências da rede 
elétrica doméstica, de caldeiras e 
esquentadores a gás e avarias e 
compensação por inviabilidade de 
reparação de eletrodomésticos(1)(2).

Diagnóstico gratuito;

Deslocação do técnico e 3h 
de mão de obra;

Intervenções ilimitadas;

Serviço de urgência;

Até 250€ de compensação por 
inviabilidade de reparação de 
eletrodomésticos(1) (1 por ano)(2);

50€ em peças/ano por cada 
tipologia: eletrodomésticos(1), rede 
elétrica doméstica, caldeira e 
esquentador a gás.

Cobre avarias e emergências da rede 
elétrica doméstica, da canalização 
doméstica de água, de caldeiras, de 
esquentadores a gás e avarias e 
compensação por inviabilidade de 
reparação de eletrodomésticos(1)(2).

Diagnóstico gratuito;

Deslocação do técnico e 3h 
de mão de obra;

Intervenções ilimitadas;

Serviço de urgência;

Até 250€ de compensação por 
inviabilidade de reparação de 
eletrodomésticos(1) (1 por ano)(2);

50€ em peças/ano por cada tipologia: 
eletrodomésticos(1), rede eletrica 
doméstica, caldeira, esquentador a gás 
e instalação de água doméstica.

7,99€/MÊS IVA incluido 9,99€/MÊS IVA incluido

Não dispensa a leitura das Condições Gerais e Particulares dos Serviços Adicionais.

Cobre avarias e emergências da rede 
elétrica doméstica.

Diagnóstico gratuito;

Deslocação do técnico e 3h 
de mão de obra;

Intervenções ilimitadas;

Serviço de urgência;

50€ em peças/ano em caso 
de avarias da rede elétrica 
doméstica.

Cobre avarias e emergências da rede 
elétrica doméstica e avarias e 
compensação por inviabilidade de 
reparação de eletrodomésticos(1)(2).

Diagnóstico gratuito;

Deslocação do técnico e 3h 
de mão de obra;

Intervenções ilimitadas;

Serviço de urgência;

Até 250€ de compensação por 
inviabilidade de reparação de 
eletrodomésticos(1) (1 por ano)(2);

50€ em peças/ano por cada 
tipologia: eletrodomésticos(1) e 
rede elétrica. 

1,99€/MÊS IVA incluido 5,99€/MÊS IVA incluido

APOIO LUZ APOIO LUZ +

7,99€/MÊS IVA incluido

Cobre avarias e emergências da rede 
elétrica doméstica, da canalização 
doméstica de água e avarias e 
compensação por inviabilidade de 
reparação de eletrodomésticos(1)(2).

Diagnóstico gratuito;

Deslocação do técnico e 3h 
de mão de obra;

Intervenções ilimitadas;

Serviço de urgência;

Até 250€ de compensação por 
inviabilidade de reparação de 
eletrodomésticos(1) (1 por ano)(2);

50€ em peças/ano por cada 
tipologia: eletrodomésticos(1),
rede eletrica doméstica e 
instalação de água doméstica.

APOIO LUZ + E ÁGUA APOIO DUAL APOIO TOTAL

(1)  Máquinas de lavar roupa, máquinas de secar roupa, frigoríficos, congeladores, máquinas de lavar loiça, placas elétricas, fornos elétricos, extratores de fumos, 
termoacumuladores elétricos e aparelhos de ar condicionado. (2) Maior ou igual a 2 anos e menos de 6 anos: até 250€/aparelho/ano; Maior ou igual a 6 anos e 
menos de 8 anos: até 200€/aparelho/ano; Maior ou igual a 8 anos e menos de 10 anos: até 150€/aparelho/ano.  

 *Valores orientativos e incluem a deslocação do técnico e mão-de-obra.

Urgência de
eletricidade

133€*

Substituição do 
quadro elétrico

325€*

Entupimento 
da sanita

87€*

Substituir o tambor 
da máquina 

de lavar roupa
80€*

A máquina de lavar 
loiça desliga-se 
continuamente

80€*
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