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Registre-se em  mygas.airliquide.pt

Portal myGAS     
Acesso simples e rápido 
à sua conta

Em apenas um 

CLICK !
Com mygas.airliquide.pt,  
é tudo simples e rápido

Contrato, encomendas,  
guias de remessa, facturas 
num único portal

Em breve 
no seu smartphone 
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Necessita de ajuda  ? 
Ligue  800 784 333



Um portal com 
um vasto conjunto 
de funcionalidades

Toda a informação, 
de imediato

Registe-se já

Com myGAS acompanhamos-lo na sua 
evolução

Aceda a toda a informação da sua conta 
em qualquer momento. Faça as suas 
encomendas.

Aproveite os serviços oferecidos pelo myGAS

Fale com as 
nossas equipas

• Pedido de informação

• Contacto por telefone

• Gestão de reclamações

Percorra as 
nossas ofertas

• Catálogo de gases, 
materiais, serviços 
(em breve!)

• Orçamento rápido

Controle a sua actividade 
de forma autónoma

• Encomendas, seguimento e histórico

•  Documentos (guias de remessa, 
facturas), níveis, consumos

• Gestão dos utilizadores no myGAS

Necessita de ajuda para se registar?
Ligue 800 784 333

Factura
detalhada 

 on-line

Bem-vindo!  A sua conta está activada

1   Faça login em myGAS:
• Abra um navegador de internet (Internet Explorer, 

Chrome, Opera, Safari ...) 

• Entre em: mygas.airliquide.pt

2   Crie um perfi l
• Na página inicial, clique em: Iniciar sessão / Registo
• Clique em Registo
• Preencha os seus dados: nome, e-mail, etc...

• Confi rme os termos e condições do site

• Receberá um e-mail para confi rmar o registo

3  Vincule a sua conta
• Entre no link de validação de registo

• Clique em Vincular a minha conta
• Introduza o seu Nº de Cliente e o NIF ou 

o Nº de um documento (factura, guia de remessa...) 

• Clique em Atribuir


