
De 7 de dezembro de 2017 a 1 de fevereiro de 2018, ao aderir 
à fatura por e-mail e/ou ao serviço waterbeep®, ganha dois 
VALES 3 EXPERIÊNCIAS (oferta imediata).

Não perca mais tempo e adira já! Descontraia numa sessão 
de beleza, desfrute de um momento na natureza ou supere-se 
numa nova atividade física.

Para aderir à fatura por e-mail indique o código de Cliente, um 
e-mail e um contacto telefónico. Período mínimo de adesão: 12 meses

Adira já através de:

• Site EPAL | www.epal.pt

• EPALnet | www.epal.pt

• myAQUA | app gratuita

•  E-mail | atendimento@epal.pt, com o assunto “Adesão à 
fatura por e-mail”

• Lojas EPAL | Sede e Loja do Cidadão das Laranjeiras

•   Linha de Atendimento a Clientes | 213 221 111 (24h/todos os dias)

Para aderir ao waterbeep® registe-se em www.epal.pt/waterbeep  
e adira a este serviço que lhe permite controlar os seus 
consumos de água. Período mínimo de adesão: 24 meses (apenas para 

as modalidades plus, pro e premium)

Consulte o Regulamento de Adesão à 
Campanha ECO EPAL em www.epal.pt

ADIRA E USUFRUA DE EXPERIÊNCIAS (oferta imediata)

SER ECOLÓGICO É PENSAR NO FUTURO.  
UMA AÇÃO SUSTENTÁVEL,  
UM AMBIENTE MELHOR PARA TODOS.

www.epal.pt
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Cada VALE 3 EXPERIÊNCIAS contém um código promocional, 
o qual deve ser inserido no site www.3experiencias.pt para 
efetuar o download de 3 vouchers e poder usufruir das suas 
experiências, podendo, para o efeito, consultar a lista de ofertas 
e espaços aderentes.

A oferta só é válida após o download de cada um dos vouchers, 
o qual tem de ser efetuado até 28 de fevereiro de 2018.

Após o download do voucher, tem 6 meses para usufruir da 
experiência escolhida.

Selecione os espaços da sua preferência e efetue o 
agendamento diretamente com os mesmos, indicando que 
tem um voucher da EPAL.

Na data e hora marcadas, entregue os vouchers impressos em 
cada um dos espaços selecionados e aproveite ao máximo as 
suas experiências! 

Tem à sua disposição as seguintes categorias:

BELEZA & BEM-ESTAR
Corte de cabelo, tratamento de beleza, sessão de massagem, aula 
de bem-estar (yoga, body balance, pilates, reiki, shiatsu, meditação), 
circuito SPA (sauna, jacuzzi, banho turco), entre outros exemplos.

ATIVIDADES NA NATUREZA E AO AR LIVRE
Escalada, rappel, surf, bodyboard, kitesurf, snorkeling, kart, batismo 
de mergulho, kayak, slide, BTT, observação de aves, travessia a pé 
ao Aqueduto das Águas Livres, entre outros exemplos.

ATIVIDADES DESPORTIVAS
Sessão com Personal Trainer, semana em ginásio, aulas 
de dança/zumba, aulas de ténis, padel, squash, natação, 
hidroginástica, esgrima, equitação, ginástica, aulas de fitness 
(pump, body jam), entre outros exemplos.

Consulte os Termos e Condições em www.3experiencias.pt

Para mais informações, contacte a Linha de Apoio da  
TLC Marketing através do telefone 218 941 274 (dias úteis 
das 9h às 13h e das 14h às 18h).


