SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT
IDENTIFICACIÓ
1. Número d'abonat

2. Telèfons de contacte

4. Representant legal (en cas de que es tracti d'una societat)

Factura
només per
correu-e

5. En qualitat de

7. Cognoms i nom de l'abonat / Raó social

6.

NIF

CIF

NIE

8.

NIF

CIF

NIE

9. Adreça de subministrament
núm.

pis

porta

escala

bloc

nom edifici

10. Correu electrònic

núm.

11. Adreça postal (si és diferent a la de subministrament)
escala

nom edifici

12. Domiciliació
bancària
IBAN

C.P.

pis

porta

Població

Sense
domiciliació

E S

Ordre de domiciliació de deute directe SEPA (Mandat) Tipus de pagament: Recurrent
Mitjançant la signatura d’aquesta ordre de domiciliació, el deutor autoritza:
Al creditor a enviar instruccions a l’entitat del deutor per carregar les factures del subministrament d’aigua al seu compte amb caràcter indefinit en tant que
continuïn les relacions comercials entre ambdues parts.
A l’entitat per efectuar els càrrecs al seu compte seguint les instruccions del creditor. Com part dels seus drets, el deutor està legitimat al reemborsament per
part de la seva entitat en els termes i condicions del contracte subscrit amb aquesta.
La sol·licitud de reemborsament haurà d’efectuar-se dins de les 8 setmanes que segueixen a la data del càrrec en compte.
Podeu tenir informació addicional sobre els vostres drets en la vostra entitat financera.

SOL·LICITA:
Canvi de nom
És imprescindible adjuntar el contracte de lloguer o l'escriptura de propietat i fotocòpia del DNI.
El/La sol·licitant se subroga al contracte de subministrament subscrit per l'anterior titular incloent els possibles impagaments que
puguin sorgir de l'anterior titular, com a conseqüència de la Llei 16/2009 de Serveis de Pagament.
La Companyia revisarà les instal·lacions on està instal·lat el comptador. El preu del canvi de nom serà repercutit a l'abonat.
PER IMMOBLES DE LLOGUER
AUTORITZACIÓ DEL PROPIETARI/ÀRIA

Jo,

amb DNI

com a propietari/ària de l'immoble indicat, cedeixo els drets del subministrament d'aigua. Amb aquest fet el/la sol·licitant se
subroga al contracte subscrit per l'anterior titular a tots els efectes.
Signatura del propietari/ària:

Canvi de domiciliació bancària
Canvi d'adreça postal / actualització de dades
Baixa de subministrament
(serà retirat el comptador immediatament i es farà factura de liquidació dels m³ consumits fins a la data d’avui.
Només pot sol·licitar la baixa el/la titular del subministrament o una persona autoritzada per escrit).

Vilassar de Mar,

de/d'

de 20

Signatura de l'abonat

D'acord amb la normativa vigent de protecció de dades personals, AIGÜES DE VILASSAR, SLU utilitzarà les vostres dades personals per poder realitzar els serveis pels quals ens heu contractat.Les dades personals
facilitades es tractaran i mantindran mentre existeixi relació comercial o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals corresponents.Les vostres dades no es cediran a tercers llevat que existeixi
una obligació legal.Teniu dret d'accés a les vostres dades personals per tal de rectificar les dades inexactes o sol·licitar la supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

