Projeto LAR EFICIENTE

O QUE É?
O Projeto de Eficiência Energética denominado “Lar Eficiente” visa
contemplar os consumidores residenciais, urbanos ou rurais, que estejam
adimplentes com a Copel Distribuição com um bônus de 45% para a
substituição de refrigeradores, freezers e lâmpadas por equipamentos
energeticamente mais eficientes.

NOVO
AQUISIÇÃO DO KIT DE LÂMPADAS EFICIENTES
O Projeto Lar Eficiente irá disponibilizar para a venda, 6.000 kits de lâmpadas
eficientes, para aquisição pelos clientes da Copel Distribuição S.A.
- Data de Início das Vendas: 21 de setembro de 2015
- Local: Lojas Colombo do estado do Paraná
- Valor do Kit: R$ 1,00 (um real)
- Composição do Kit de Lâmpadas: 4 (quatro) lâmpadas fluorescentes
compactas de 15W, marca Empalux e 1 lâmpada Bulbo LED de 9,5W, marca Intral
Aledis.
- Requisitos: o cliente deverá atender todos os requisitos abaixo para poder
adquirir o kit de lâmpadas:
a. Ser cliente residencial, urbano ou rural, da COPEL Distribuição;
b. Ser cliente pessoa física;
c. Estar adimplente com a COPEL Distribuição;
d. Possuir 5 lâmpadas incandescentes, funcionando, de no mínimo 60W,
que deverá ser entregue nas Lojas Colombo no momento da aquisição do
kit;
e. O titular da fatura deverá comparecer à Loja Colombo, levar a fatura da
Copel, documentos pessoais (RG e CPF) além de concordar e assinar o
Termo de Adesão ao Projeto e o Termo de recebimento do kit.
f. Não ter adquirido refrigerador ou freezer com o bônus, através do
Projeto Lar Eficiente.
- Observações:
a. A quantidade é limitada a 50 (cinquenta) kits por loja. Algumas lojas
poderão receber quantidades menores em função de estarem localizadas
em municípios não atendidos ou atendidos parcialmente pela Copel ou
quantidades maiores em função da demanda observada no primeiro dia
de vendas. As vendas encerram quando acabar o estoque das lojas.
b. A venda será realizada exclusivamente nas lojas físicas, cujos endereços
podem ser obtidos no link: http://www.colombo.com.br/nossaslojas?estado=PR. Não serão realizadas vendas pelo televendas nem pela
internet.
c. O recolhimento das lâmpadas incandescentes será feito na loja, no
momento da venda. Clientes que não tiverem as lâmpadas para
encaminhar para descarte não poderão participar do projeto.
d. Cada Unidade Consumidora (UC) poderá participar do projeto apenas uma

vez, adquirindo apenas um kit de lâmpadas. O número da unidade
consumidora pode ser obtido no canto superior direito da fatura de
energia elétrica. Clientes que já adquiriram refrigeradores ou freezers
com o bônus do Projeto Lar Eficiente não poderão participar novamente
do projeto, ou seja, não são elegíveis à aquisição do kit de lâmpadas.

AQUISIÇÃO DE REFRIGERADORES DE FREEZERS
ONDE REALIZAR A COMPRA
Todo o processo de compra é realizado diretamente nas mais de 60 Lojas
Colombo no estado do Paraná, desde 01/julho. Também é possível fazer a
aquisição através do Televendas 0800 642 4242. Na loja, o consumidor
deverá apresentar uma fatura recente da Copel e um documento com foto.
Apenas o titular da fatura poderá realizar a compra.
QUAL O PERÍODO DE VENDAS?
As vendas foram iniciadas em 01/julho/15 e encerram quando acabar o
estoque de 12.000 refrigeradores e freezers.
QUAIS OS REQUISITOS PARA PARTICIPAR?
Para participar, o cliente deverá atender todos os requisitos abaixo para se
tornar apto a receber o bônus:
a. Ser cliente residencial, urbano ou rural, da COPEL Distribuição;
b. Ser cliente pessoa física;
c. Estar adimplente com a COPEL Distribuição;
d. Possuir um eletrodoméstico usado (refrigerador de 1 ou 2 portas,
freezer vertical ou horizontal), funcionando, com pelo menos 5 anos
de uso e que será recolhido pelas Lojas Colombo;
e. Possuir 5 lâmpadas incandescentes, funcionando, de no mínimo 60W,
que será recolhido pelas Lojas Colombo;
f. O titular da fatura deverá comparecer à Loja Colombo, concordar e
assinar o Termo de Adesão ao Projeto.
CONDIÇÕES DE TROCA DOS REFRIGERADORES E FREEZERS
Como o projeto Lar Eficiente tem como objetivo a eficiência energética e
consequentemente a redução no consumo de energia, o equipamento que
poderá ser adquirido pelo consumidor depende do modelo que será
entregue para descarte, conforme condições abaixo:
CONDIÇÕES DE TROCA
Se o cliente possui:

Pode adquirir:

NÃO pode adquirir:

Refrigerador 1 porta

Refrigerador 1 porta

Refrigerador 2 Portas
Freezer Vertical

Refrigerador 2 portas

Refrigerador 1 porta
Refrigerador 2 portas

Freezer Vertical

Freezer Vertical ou
Horizontal

Freezer Vertical

Refrigerador 1 porta
Refrigerador 2 portas

(volume mínimo de 180 litros)

EQUIPAMENTOS PARTICIPANTES DO PROJETO “LAR EFICIENTE”
DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO

VALOR DO
EQUIPAMENTO1

VALOR PAGO PELO
CONSUMIDOR1

Refrigerador (1 porta - 239 litros) - Consul CRC28
+ Kit com 5 lâmpadas

R$

1.177,40

R$

605,72

Refrigerador (1 porta - 261 litros) - Consul CRA30
+ Kit com 5 lâmpadas

R$

1.267,80

R$

655,44

Refrigerador (2 portas - 334 litros) - Consul CRD37
+ Kit com 5 lâmpadas

R$

1.616,90

R$

847,45

Refrigerador Frost-Free (2 portas - 352 litros) –
Brastemp BRM39 + Kit com 5 lâmpadas

R$

2.156,90

R$

1.144,45

Refrigerador Frost-Free (2 portas - 405 litros) –
Consul CRM51 + Kit com 5 lâmpadas

R$

2.446,90

R$

1.303,95

Freezer Vertical (231 litros) - Consul CVU26
+ Kit com 5 lâmpadas

R$

1.926,90

R$

1.017,95

Observações:
1.
A composição de valores dos produtos participantes do Programa Lar Eficiente refere-se a freezer e refrigeradores com
desconto de 45%. O Kit de lâmpadas tem custo de R$ 77,90. Para o consumidor fica R$ 1,00. Nesse item, o desconto
aproximado é de 98%.
2.
Kit de Lâmpadas é composto por 4 lâmpadas fluorescentes compactas de 15W e uma lâmpada LED de 9,5W;
3.
Todos os produtos são 127V;
4.
Os produtos disponíveis são na cor branca.
5.
A quantidade de cada modelo é limitada.

LOJAS COLOMBO PARTICIPANTES DO PROJETO
Todas as Lojas Colombo do estado do Paraná estão participando do projeto.
A lista das lojas com o respectivo endereço pode ser obtido em:
http://www.colombo.com.br/nossas-lojas?estado=PR

Mais informações em:

www.colombo.com.br/lareficiente
0800 642 6666

