Cod: F-PO-0008-27 / ed6

CERERE
modificare a modului de stabilire
a consumului facturat
Nr. înreg.: ______________ / ____________________

(se marchează cu “X” căsuţa corespunzătoare)

INFORMAŢII PRIVIND TITULARUL DE CONTRACT:
Nume / Denumire: ______________________________________________________________________
Adresă domiciliu / sediu: _________________________________________________________________
Telefon: ______________________________________________________________________________
Fax: _________________________________________________________________________________
E-mail: _______________________________________________________________________________
Reprezentant:

Nume: ______________________________ Funcţia: ________________________

Nr. contract: ______________________________________ din data de ___________________________
Soldul faţă de Compania AQUASERV la data prezentei: ________________ lei, corespunzător perioadei de
facturare: _____________________________________________________________________________

INFORMAŢII PRIVIND PUNCTUL DE CONSUM:
Adresă: ___________________________________________________________ Cod: ______________

INFORMAŢII PRIVIND MODUL DE STABILIRE A CONSUMULUI FACTURAT:
▪

Pe baza unui consum prezumptiv lunar de _________ mc şi regularizare trimestrială pe baza



citirii contorului de către angajaţii AQUASERV
▪

Pe baza indexului citit şi comunicat de către client şi regularizare trimestrială pe baza citirii



contorului de către angajaţii AQUASERV

Declaraţie:
Am luat la cunoştinţă următoarele:
Compania AQUASERV va da curs soluţionării prezentei cereri numai în condiţiile:
▪

depunerii documentelor necesare actualizării contractului de furnizare servicii de alimentare cu apă şi
canalizare (pentru contractele încheiate înainte de martie 2010)

▪

achitării soldului ieşit din perioada de graţie (30 de zile calendaristice de la data scadenţei) (dacă este
cazul)

Comunicarea indexului se poate face la numărul de telefon cu apelare gratuită 08-008-208.888 din
reţeaua de telefonie fixă ROMTELECOM sau la numărul 0265-208.888, nonstop

Operator de date cu caracter personal

Cod: F-PO-0008-27 / ed6
Comunicarea indexului se poate face până la:

▪

data de 15 a lunii pentru clienţii situaţi în zona Dâmbu Pietros – zona Mureşeni – P-ţa Trandafirilor

şi străzile adiacente – P-ţa Victoriei şi străzile adiacente – Str. Cuza Vodă şi străzile adiacente
▪

data de 20 a lunii pentru P-ţa Armatei şi străzile adiacente – zona Rovinari – zona Unirii – Str.

Călăraşilor şi străzile adiacente – zona Republicii
▪

data de 25 a lunii pentru B-dul 22 Decembrie 1989 şi străzile adiacente – zona Revoluţiei – zona

Cornişa – zona Tudor până la Str. Predeal
În perioada sezonului rece, când temperaturile sunt situate sub –5 grade Celsius, contoarele de apă
amplasate în cămine nu se citesc, pentru a evita deteriorarea acestora

Numele şi prenumele: ________________________
Data: _______________

Operator de date cu caracter personal

Semnătura: _________________________________

