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ROTURA NOS SISTEMAS PREDIAIS
N.º de Cliente:
N.º da Instalação:
Exmo. Senhor
Presidente do Conselho de Administração da Vimágua, E.I.M., S.A.
(Nome)
,
contribuinte n.º
, residente/ com sede(1) n
,
da freguesia de
, concelho de
, solicita a V. Exa., nos termos do disposto no n.º 3, do art.º 39.º, do
Regulamento n.º 99/2019, o pagamento do excesso de consumo devido a rotura na canalização de
distribuição interior, ao preço previsto para o segundo escalão dos utilizadores domésticos.
A rotura ocorreu no período de
a
e foi reparada a
/
/
/
/
/
/

Morada onde ocorreu a rotura, se diferente da residência/sede(1):

Evidências da existência da rotura
Leitura
m3
Local da rotura: Na rede predial
Nos dispositivos de utilização
Se nos dispositivos de utilização especificar qual ou quais:
.
Documentos obrigatórios a anexar como prova:
1. Fotos comprovativas da existência da rotura;
2. Fotos comprovativas da sua reparação;
3. Outros elementos, tais como pedidos de orçamento de reparação e fatura/recibo do serviço efetuado.
Observações:

DATA DO PEDIDO

O(A) TITULAR DO CONTRATO
(ASSINATURA CONFORME CC OU BI)

/

/

(1)Traçar o que não interessa.
Os dados pessoais recolhidos, no âmbito do presente pedido, são processados automaticamente e destinam-se à sua execução e à prestação de serviços
afins, podendo os titulares dos dados, devidamente identificados, exercer os direitos que decorrem da aplicação do Regulamento Geral de Proteção de
Dados - Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho (RGPD), junto da Vimágua EIM SA, enquanto entidade responsável pelo
tratamento. Contactos do Encarregado de Proteção de Dados: celiaribeiro@vimagua.pt
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