
FAQ 

O PROJETO 
O que é o programa de eficiência energética? 
Resposta: Em cumprimento e nos termos da legislação federal e das Resoluções Normativas da              
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL aplicáveis, em especial a Lei n° 9.991, de 24 de                 
julho de 2000, Lei n° 11.465, de 28 de março de 2007, Lei n° 12.212, de 20 de janeiro de 2010,                     
Resolução Normativa n° 556, de 18 de junho de 2013 e Lei 13.280 de 06 de maio de 2016, ou a que                      
vier substituí-la, “as concessionárias e permissionárias de serviços públicos de distribuição de            
energia elétrica ficam obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de sua receita operacional             
líquida em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico e em programas de eficiência energética              
no uso final”, onde o projeto na modalidade “bônus” para tipologia residencial atende ao disposto na                
lei. 

O que é o Projeto Bônus EDP? 
Resposta: O projeto consiste na troca de refrigeradores ineficientes por modelos eficientes com             
bônus da concessionária de energia elétrica – EDP Distribuição São Paulo. O consumidor             
interessado em trocar o refrigerador, faz a adesão na loja online www.tudobonus.com.br,            
cadastra-se e efetua a compra do refrigerador. O bônus residencial é uma das modalidades prevista               
no Programa de Eficiência Energética regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica que tem              
por objetivo a eficientização residencial por meio da substituição de eletrodomésticos ineficientes            
por modelos eficientes, garantindo dessa forma a redução do consumo de energia. O consumidor              
poderá trocar o refrigerador ineficiente por um modelo mais eficiente com bônus de 18 a 32%,                
conforme o equipamento escolhido e regras de participação. No momento da entrega do             
refrigerador novo, o consumidor EDP Distribuição doará o equipamento antigo para reciclagem            
ambientalmente correta. 

Por que a concessionária está oferecendo bônus para compra de refrigeradores? 
Resposta: O bônus residencial é uma das modalidades de projeto permitida no Programa de              
Eficiência Energética regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica que tem por objetivo a              
eficientização residencial por meio da substituição de eletrodomésticos ineficientes por modelos           
eficientes, garantindo dessa forma a redução do consumo de energia com o emprego de              
eletrodomésticos mais econômicos. 

COMO PARTICIPAR 
Preciso fazer algum cadastro na EDP Distribuição São Paulo para poder participar? 
Resposta: Não, você pode aguardar o início do projeto para realizar a compra do refrigerador               
diretamente na loja online www.tudobonus.com.br, mas olha só, se deixar o seu e-mail registrado              



receberá um convite especial antes do lançamento da plataforma, permitindo acesso às            
informações privilegiadas e outros benefícios. Seja o primeiro a registrar o e-mail. 

Preciso ir até uma loja? 
Resposta: Não, todo o atendimento acontece no local que você achar melhor, pois a compra é feita                 
pela internet. Utilize o seu computador, celular ou tablet. 

Quem pode participar? 
Resposta: 

● Quem tem o domicílio (consumidor residencial) atendido pela EDP Distribuição São Paulo; 
● Quem está com a conta de energia em dia (últimos 12 meses); 
● Quem tem refrigerador compatível com tipo escolhido para doação desde que não tenha 

sido adquirido/recebido de outro projeto de eficiência energética, exceto nos casos de 
equipamentos adquiridos/recebidos há mais de 8 anos. 

Quais são os documentos para participação? 
Resposta: A última conta de energia paga e CPF ou documento com o número do CPF, que                 
deverão ser declarados no site www.tudobonus.com.br e apresentados no recebimento do           
eletrodoméstico novo. 

Qual é o bônus para a compra de refrigerador? 
Resposta: São 3 faixas de bônus, como segue: 

● Refrigerador 435 litros (Panasonic): 19% de bônus 
● Refrigerador 300 litros (Consul): 32% de bônus 
● Refrigerador 261 litros (Consul): 32% de bônus 

Qual é quantidade de refrigeradores disponível para o projeto Bônus EDP Distribuição São             
Paulo? 
Resposta: O “PROJETO BÔNUS EDP DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO” contempla a venda da            
quantidade total de 3.400 (três mil e quatrocentos) refrigeradores novos aos consumidores da EDP              
DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO. 

http://www.tudobonus.com.br/


Para participar do projeto tenho que estar com a conta de energia em dia? 
Resposta: Sim, este é um dos critérios de participação no projeto. 

Estou com débitos pendentes com a EDP Distribuição São Paulo, mesmo assim posso             
participar do projeto? 
Resposta: Sim, após a regularização de sua situação. Entre em contato com a EDP por meio de                 
um dos seguintes canais: edponline 

Posso realizar a compra para trocar um equipamento de um parente/amigo/vizinho? 
Resposta: Não, o equipamento trocado deve estar localizado na residência do consumidor da EDP              
Distribuição São Paulo participante. 

O bônus é creditado na minha conta de energia? 
Resposta: Não. O valor do bônus é aplicado diretamente no valor final da venda, ou seja, você                 
pagará somente a diferença entre o valor original e o bônus, sem necessidade de aguardar por                
algum crédito ou abatimento em momento posterior. 

O bônus terá que ser reembolsado à concessionária? 
Resposta: Não. 

TIPOS DE REFRIGERADORES NOVOS 
Quais são os modelos/marcas dos refrigeradores novos que poderão ser adquiridos no            
projeto bônus? 
Resposta: 

● Refrigerador PANASONIC, modelo BT 47 branco, 435 litros 
● Refrigerador CONSUL, modelo CRB36 branco, 300 litros 
● Refrigerador CONSUL, modelo CRA30 branco, 261 litros 

Posso comprar mais de 1 refrigerador? 
Resposta: Não, a compra é limitada a 1 refrigerador por unidade consumidora “UC” da EDP               
Distribuição São Paulo. 

http://www.edp.com.br/distribuicao/edp-bandeirante/atendimento/telefones/Paginas/default.aspx


O meu refrigerador tem capacidade de 270 litros, posso trocar pelo modelo de 435 litros? 
Resposta: Para comprar o refrigerador Panasonic de 435 litros com BÔNUS, você precisará ter 1               
refrigerador com, no mínimo, 350 litros e doá-lo no ato da entrega do novo. 

O meu refrigerador tem capacidade de 200 litros, posso trocar pelo modelo de 300 litros? 
Resposta: Para comprar o refrigerador Consul de 300 litros com BÔNUS, você precisará ter 1               
refrigerador com, no mínimo, 250 litros e doá-lo no ato da entrega do novo. 

O meu refrigerador tem capacidade de 193 litros, posso trocar pelo modelo de 261 litros? 
Resposta: Para comprar o refrigerador Consul de 261 litros com BÔNUS, você precisará ter 1               
refrigerador com, no mínimo, 200 litros e doá-lo no ato da entrega do novo. 

Posso trocar a meu frigobar de 150 litros por um refrigerador duplex? 
Resposta: Não, o equipamento ineficiente a ser doado deve atender às especificações detalhadas             
na seção de cada produto. 

Posso trocar o meu refrigerador de 400 litros e também o refrigerador de 240 litros no                
projeto? 
Resposta: Não, embora atendam aos requisitos técnicos, é permitida somente uma venda com             
bônus por unidade consumidora (cliente residencial), dessa forma você terá que escolher entre um              
dos eletrodomésticos para ter o bônus na compra do novo no projeto. 

Posso comprar outro produto além daqueles exibidos no site? 
Resposta: Não, os produtos que foram escolhidos para esse projeto são extremamente eficientes.             
Outros produtos provavelmente consomem mais energia elétrica fugindo do objetivo do projeto. 

Ganhei o refrigerador em outro projeto de eficiência energética, posso trocá-lo no projeto             
com bônus? 
Resposta: Não, um dos critérios de participação é não ter adquirido ou recebido refrigerador com               
subsídio parcial ou total de projeto de eficiência energética da ANEEL, exceto se o refrigerador tiver                
sido adquirido/recebido há pelo menos 8 anos. 

Posso trocar um refrigerador com defeito? 
Resposta: O equipamento a ser trocado deve estar apto a exercer sua função principal, uma vez                
que o consumidor poderá ser selecionado aleatoriamente para participar da etapa de medição &              



verificação, por esta razão o refrigerador ineficiente precisa estar em pleno funcionamento.            
Desqualificaremos, por exemplo, refrigeradores com motor queimado. 

Preciso comprovar a idade do meu refrigerador por meio de documentação? 
Resposta: Não, um técnico especificamente treinado da equipe de entrega avaliará a idade média              
do equipamento como também o critério de funcionamento. Se for constatado que o refrigerador              
ineficiente é novo ou tem idade inferior à aceita no projeto ou não está funcionando, o processo                 
será cancelado com devolução/ estorno de valores pagos previamente. 

A minha voltagem é diferente daquela indicada no site de vendas, posso comprar mesmo              
assim? 
Resposta: Não, o projeto abrange somente os produtos exibidos no site e com as voltagens               
indicadas. A incompatibilidade de voltagem do refrigerador resultará em cancelamento da compra            
realizada, com a consequente devolução do valor pago pelo consumidor e cancelamento do bônus              
concedido pela EDP DISTRIBUIÇÃO SÃO PAULO. 

Posso aproveitar meu desconto em outras lojas? 
Resposta: Não, somente o nosso parceiro do projeto oferece as condições para os produtos              
descritos nesse site com garantia do descarte correto dos refrigeradores trocados. 

Preciso estar com os pagamentos para a EDP Distribuição São Paulo em dia? 
Resposta: Sim. Caso não esteja, entre em contato com a EDP Distribuição São Paulo por meio de                 
um dos seguintes canais: edponline 

FORMA DE PAGAMENTO/ PRAZO VALIDAÇÃO 
Quais são as formas de pagamento? 
Resposta: O consumidor EDP Distribuição São Paulo poderá optar pelas seguintes formas de             
pagamento, as seu critério: boleto bancário, débito em conta correte e cartão de crédito (VISA ou                
MASTERCARD). 

Qual é o prazo para aprovação da compra? 
Resposta: O prazo de análise para aprovação ou reprovação do pedido de compra do refrigerador               
realizado pelo consumidor EDP Distribuição São Paulo, por meio do site www.tudobonus.com.br,            
poderá ser de até 72 (setenta e duas) horas. Finalizada a análise, o consumidor EDP Distribuição                

http://www.edp.com.br/distribuicao/edp-bandeirante/atendimento/telefones/Paginas/default.aspx
http://www.tudobonus.com.br/


São Paulo receberá um e-mail com a informação acerca da aprovação ou reprovação do pedido de                
compra realizado. 

ENTREGA 
Qual o prazo de entrega do refrigerador? 
Resposta: As primeiras entregas estão previstas para a primeira semana de agosto de 2017, após               
a aprovação da compra. 

A entrega é gratuita? 
Resposta: Sim. 

A entrega é feita somente em dias úteis ou também aos sábados? 
Resposta: As entregas são feitas de segunda a sexta-feira em horário comercial. Se for feriado não                
haverá entrega, ok? 

Preciso mostrar a última conta de energia? 
Resposta: Sim, durante a entrega deverá ser apresentada a última conta de energia referente à               
data da compra. Se a compra foi realizada em fevereiro e a troca efetiva ocorreu somente em                 
março, a conta de energia a ser apresentada deve ser, no mínimo, a de janeiro (sendo possível                 
também apresentar a conta de fevereiro). 

Alguém visitará a minha residência para verificar se tenho o refrigerador ineficiente? 
Resposta: Para participar do projeto o consumidor declara previamente na loja online            
www.tudobonus.com.br que tem refrigerador dentro das especificações mínimas previstas nas          
regras de participação e durante a entrega do refrigerador novo será constatado o que foi declarado                
na loja online www.tudobonus.com.br. 

Assim que receber o refrigerador novo tenho que entregar o ineficiente? 
Resposta: No ato da entrega do novo refrigerador será recolhido o refrigerador ineficiente/usado. 

Posso me recusar, por algum motivo, a entregar o refrigerador ineficiente/usado no ato da              
entrega do modelo novo? 
Resposta: A doação do refrigerador ineficiente/usado é condicionante para receber o bônus à             
compra do modelo novo e é somente com a doação do modelo ineficiente/usado que podemos               
comprovar a real economia de energia do projeto, foco do Programa de Eficiência Energética da               
ANEEL. Se por algum motivo não puder/quiser doar o refrigerador, a compra será automaticamente              



cancelada na modalidade bônus e os valores pagos serão devolvidos, mas veja só, você ainda               
poderá adquirir o refrigerador sem bônus e sem a doação do ineficiente/usado. 

Para onde será enviado o refrigerador ineficiente/usado? 
Resposta: O refrigerador ineficiente será destinado conforme a regulamentação do Programa de            
Eficiência Energética (PEE) da Aneel, que prevê a reciclagem de refrigeradores ineficientes de             
acordo com a norma ABNT 15.833:2010. Por consequência, a doação será para uma empresa              
especializada, que atende a norma, comprove o descarte correto por meio de laudos, balanços de               
massa e que passe frequentemente por auditorias técnicas da CONCESSIONÁRIA. 

Em até quantos dias posso desistir da compra? 
Resposta: De acordo com o código de Defesa do Consumidor você poderá desistir da compra até                
7 dias da entrega do bem. 

Posso devolver o refrigerador novo? 
Resposta: Segundo a lei do e-commerce brasileira, você tem até 7 (sete) dias após a entrega do                 
eletrodoméstico novo para solicitar o cancelamento da compra. O processo de devolução será tão              
fácil como trocar o refrigerador numa loja física. Porém, lembre-se que não será devolvido o               
refrigerador ineficiente doado, que após recolhido será enviado para a reciclagem ambientalmente            
correta. Isso se dá pela necessidade de viabilizar o projeto em termos de eficiência energética. 

E se me arrepender da compra, posso ter o meu refrigerador ineficiente/usado de volta? 
Resposta: Não. Por se tratar de projeto de eficiência energética que terá como contrapartida a               
DOAÇÃO de eletrodoméstico antigo/ ineficiente, em caso de desistência e de acordo com os prazos               
legais do Código de Defesa do Consumidor, o eletrodoméstico novo poderá ser devolvido com              
reembolso de valores pagos, observado os prazos legais em vigor, já o refrigerador ineficiente não               
terá a devolução após a retirada do mesmo da residência do consumidor. 

MEDIÇÃO & VERIFICAÇÃO 
O que é medição e verificação do refrigerador? 
Resposta: Aleatoriamente as pessoas que adquirirem o novo refrigerador poderão ser visitadas            
pela equipe da Indústria Fox para processo de medição e verificação de consumo. Esta medição é                
feita por amostragem de forma aleatória dentro do universo de consumidores que participarem do              
projeto. Este processo é essencial para a comprovação da eficiência em economia de energia na               
substituição de eletrodomésticos ineficientes por modelos mais eficientes e com melhor           
desempenho energético. Essa visita será agendada previamente. 



Se for selecionado terei que pagar pela medição e verificação do refrigerador? 
Resposta: Não, essa despesa não é de responsabilidade do consumidor. 

ATRASOS EM CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR 
Quem será responsável em caso fortuito ou força maior? 
Resposta: Nenhuma das partes será responsável perante a outra por qualquer falha ou atraso no               
cumprimento das obrigações constantes do “PROJETO BÔNUS EDP”, causados por caso fortuito            
ou força maior, nos termos do artigo 393 do Código Civil. 

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 
O que é “Termo de Cooperação Técnica”? 
Resposta: É um documento celebrado entre a EDP Distribuição São Paulo e o consumidor que               
trata das obrigações do consumidor perante a EDP Distribuição São Paulo, mas de forma geral               
dispõe sobre o acesso do técnico de Medição & Verificação à residência do consumidor para aferir                
o consumo de energia antes e depois do processo de substituição com bônus, isso se selecionado                
para tal etapa; permissão de publicidade para demonstração da eficiência energética alcançada, o             
que poderá incluir fotos e filmagens; responsabilidade do consumidor pela operação e manutenção             
do refrigerador; atestar que recebeu o refrigerador novo em perfeito estado para utilização imediata              
e a consequente doação, em substituição, do refrigerador ineficiente para fins de reciclagem. 


