RESCISÃO DE CONTRATO

Eu,
com o telefone número .
contratual.

, titular do contrato n.
, venho pelo presente solicitar a V. Exas. o favor de proceder à rescisão

Para efeito do processo de rescisão contratual, selecione uma das seguintes opções(*):
Não pretendo estar presente do local de consumo no momento da desativação pretendendo o
levantamento a partir do dia 22-12-2018
.
Pretendo agendar o presente serviço para o dia, 22-12-2018
de disponibilidade)

. (este só será válido, após confirmação

Entre:
09:00h e as11:00 h.
11:00h e as13:00 h.
14:00h e as16:00 h.
16:00h e as18:00 h.
“A ausência do cliente na instalação no período da visita combinada confere ao operador da rede de distribuição o direito
de compensação de acordo com o previsto no Regulamento de Qualidade do Serviço do sector eléctrico e do gás natural”

Leitura do Contador na corrente data

m3.
Para a realização da leitura, considere apenas
os números com fundo de cor preta ou branca
Leitura correta: 790
Leitura Incorreta: 790164

Quaisquer encargos (**) a faturar deverão ser enviados para a seguinte morada:

!ATENÇÃO! Caso tenha o pagamento das suas faturas por Débito Direto, não proceda ao cancelamento do

TAG-021.ADN-R1

mesmo sem antes verificar se a última fatura foi liquidada.

AVISO: A utilização do presente formulário pressupõe o consentimento prévio do titular dos dados pessoais para o seu tratamento pela Tagusgás com finalidade de proceder à rescisão contratual. Os
dados pessoais tratados podem ser transmitidos aos nossos prestadores de serviços para efeitos da concretização do serviço previsto, à Autoridade Tributária, entidades regulatórias ou judiciais com a
finalidade de cumprimento de imposições legais.
A sua retenção será efetuada apenas durante o período que for necessário no âmbito da finalidade para qual foram recolhidos.

Data

Cliente

Linha de atendimento

Linha de emergência

E-mail de apoio

Leituras

808 50 51 52

800 50 00 05

apoio.a.clientes@tagusgas.pt

800 26 20 00
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