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Total: € 229,33
Código de Identificação
123456789 006

AVISO DE INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO
Assunto: Aviso de interrupção de fornecimento de Eletricidade
Local de consumo: RUA LUIS DE CAMÕES,12
Caro(a) Cliente,
Após análise efetuada à sua conta corrente de cliente, verificamos que se encontra por liquidar o valor de €229,33 cuja data limite de
pagamento se encontra ultrapassada. Por este motivo, agradecemos que proceda ao seu pagamento até 2015/05/21, através dos meios abaixo
indicados.
Informamos que, no caso de não proceder ao pagamento até à data limite referida, seremos forçados a proceder à suspensão do fornecimento
de Eletricidade no local de consumo indicado acima, sem mais aviso, conforme disposto no artigo 5º, números 2 e seguintes da Lei nº 23/1996
de 26 de Julho e demais legislação aplicável.
Alertamos que, após iniciado o processo de suspensão, a continuidade do fornecimento de Eletricidade depende do pagamento integral do valor
em dívida. Os eventuais encargos de interrupção e restabelecimento do fornecimento, que vão de €23,22 a €112,80 mais IVA à taxa legal, e
ainda eventuais custos relativos à urgência do restabelecimento, serão incluídos na sua próxima fatura.
Para qualquer esclarecimento estamos ao seu dispor através do nº 808 53 53 53 todos os dias úteis das 8h às 22h. Poderá ainda contactar-nos
por e-mail em servicoaocliente@edp.pt ou visitar-nos no site www.energia.edp.pt, onde poderá aceder à sua área de cliente.
Caso, na presente data, já tenha efetuado a liquidação deste montante, por favor ignore esta carta.
Com os melhores cumprimentos,
Pela EDP Comercial - Comercialização de Energia S.A.

Direção de Operações de Clientes Residenciais

PAGAMENTO
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Data limite pagamento:
Total:

2015/05/21
€ 229,33

