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REPSOL LANÇA PLATAFORMA DE VENDA DE 

GARRAFAS DE GÁS E OFERECE ENTREGA 

- Repsol acaba de lançar uma nova plataforma que permite encomendar garrafas de 
Gás Repsol e efetuar o pagamento, de uma forma célere e cómoda, em qualquer local. 

- Como oferta de lançamento, o valor da taxa de entrega ao domicílio será gratuito até 
ao final do mês de março. 

- Com esta plataforma, os clientes vão conseguir encomendar garrafas de Gás da 
Repsol em todos os dispositivos e agendar o dia e período de entrega, conforme as 
suas preferências. 

- O pagamento pode ser efetuado através da plataforma com total segurança, 
assegurando depois uma entrega sem necessidade de manuseamento de dinheiro, 
nem de cartões de pagamento. 

- O cliente acumula pontos Repsol Move caso pague no site, 50 pontos em cada garrafa 
doméstica e 100 pontos em cada industrial. 

A Repsol acaba de lançar uma nova plataforma que permite encomendar garrafas de Gás Repsol em 

Portugal Continental, tornando todo o processo mais ágil, e, consequentemente, o quotidiano dos clientes 

mais confortável. Como oferta de lançamento, o valor da taxa de entrega ao domicílio será gratuito até ao 

final do mês de março. 

Com o QueroGás, os clientes vão conseguir encomendar garrafas de Gás da Repsol em todos os 

dispositivos (smartphone, desktop ou tablet) e, ainda, consultar as diferentes utilizações e caraterísticas 

das garrafas de Gás Repsol. O serviço está já disponível em muitos distritos do país, como Lisboa, Porto, 

Faro, Leiria, Castelo Branco, Santarém e Beja, prevendo-se que até ao final do primeiro semestre esteja 

acessível em grande parte do território português continental. 

Depois de selecionada a garrafa, o cliente pode agendar o dia e período de entrega conforme as suas 

preferências. Em relação ao pagamento, poderá ser efetuado em qualquer local, com a máxima 

segurança e comodidade. No processo de encomenda o cliente pode ainda trocar uma garrafa de outra 

marca, basta escolher essa opção na zona de “troca de garrafa”. Esta alteração não tem custo associado, 

https://querogas.repsol.pt/
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caso compre uma garrafa da mesma gama. No resumo da encomenda, estarão ainda disponíveis os 

acessos aos contactos do distribuidor que escolher para a sua compra. 

“O lançamento desta plataforma, inovadora em Portugal, é um passo muito importante para a 

Repsol. Contribuímos para a digitalização num setor que abastece hoje todo o território e que 

passa assim a oferecer mais uma opção ao Cliente. Um aspeto particularmente relevante no atual 

contexto de confinamento e restrições à mobilidade, para além disso tornamos a entrega mais 

rápida e segura uma vez que o pagamento é efetuado através do site reduzindo o tempo e o 

manuseamento de dinheiro ou cartões”, refere Marcos Madeira, Diretor Comercial da Repsol Gás. 

“Aumentamos a comodidade na entrega deste serviço que é de primeira necessidade, com um 

serviço totalmente digital, com uma disponibilidade para encomendas de 24 horas/7 dias por 

semana”, conclui o responsável. 

Ao comprar através desta plataforma, e caso paguem no site, os clientes acumulam pontos: 50 pontos 

em cada garrafa doméstica e 100 pontos em cada garrafa industrial. Este programa de clientes da marca 

permite depois a troca dos pontos acumulados por centenas de produtos no Marketplace do Repsol Move. 

Em relação ao processo de compra, este é bastante simples e intuitivo, estando dividido em 3 passos 

principais: 

Processo de compra 

1. Para efetuar a sua encomenda de garrafa de Gás Repsol, necessita, em primeiro lugar, de se 

registar na plataforma. 

2. Deve depois indicar a sua localização de entrega, o tipo de garrafa de Gás Repsol e a quantidade 

e, por último, o dia e o período de entrega. 

3. Selecionar um dos métodos de pagamento on-line: MB WAY, referência MULTIBANCO, cartão de 

crédito ou, no momento de entrega, pagamento com numerário ou cartão. 

Produtos disponíveis 

• Garrafa K6 gás butano. 

• Garrafa K11 gás butano. 

• Garrafa 13 Kg gás butano. 

• Garrafa 12,5 kg gás butano. 

• Garrafa 11 kg carburação. 

• Garrafa 35 Kg gás propano. 
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• Garrafa 45 Kg gás propano. 

 

 

Sobre a Repsol 

A Repsol é uma empresa multienergética internacional comprometida com a transição energética e o 
desenvolvimento de soluções eficientes e sustentáveis, capazes de satisfazer as necessidades dos seus 
clientes. Em 2019, estabeleceu como meta ser uma empresa com zero emissões líquidas de CO2 em 
2050, sendo a primeira empresa do setor a anunciar o desígnio. 

Estabelecida em mais de 34 países, com mais de 25.000 colaboradores, e uma presença expressiva em 
Portugal desde 1990, a Repsol desenvolve a sua atividade nas áreas Industriais, mais concretamente na 
Química, onde é uma das 10 maiores exportadoras do país, nas áreas Comerciais, através das cerca de 
500 Estações de Serviço, do GPL, dos Lubrificantes, Asfaltos e outros produtos espacializados, Aviação 
e Marinha. Está ainda presente no setor das Renováveis, através do WindFloat Atlantic (primeiro parque 
eólico flutuante da Europa Continental). 

Líder Ibérica no mercado de gás liquefeito, onde detém 13 fábricas de GLP que empregam 400 pessoas 
e embalam 50 milhões de garrafas de propano e butano por ano, fornece soluções energéticas a cerca 
de cinco milhões de lares em Espanha e Portugal. 

 
 

 
 


