FORMULAR PLATĂ ÎN AVANS SERVICII
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VIDANJARE

Cod F 09 05 17

Nr. înreg.:_________/___________________

Pag. 1/ 1

ID ticket ______ / ________________
INFORMAŢII PRIVIND CLIENTUL:
Statutul clientului:
 persoană fizică



persoană juridică

Nume / Denumire societate: _______________________________________________________________________
Reprezentant societate: Nume: __________________________________ Funcţia: ___________________________
Adresă domiciliu / sediu: str. ______________________________________________, nr. ____,bl. ____, sc. _____,
et. _____ap. _____, localitatea _________________________,tel./fax: ___________________, posesor al B.I. / C.I.,
seria _____, nr. ____________,

Accept să achit în avans contravaloarea estimată a serviciului de vidanjare care urmează să fie efectuat de
către echipa de operare din cadrul S.C. Apa Târnavei Mari S.A., în baza unor calcule estimative, determinate
astfel: (tarif durată intervenţie x durată intervenţie estimată) + (tarif distanţă parcursă x distanţă parcursă estimată)
Autospecială
(nr.
înmatriculare)

Tarif
Durată
durată
intervenţie
intervenţie estimată (h)
(lei / h)

Distanţă
parcursă
estimată
(km)

Tarif
distanţă
parcursă
(lei / km)

Valoare
(lei
fără TVA)

TVA
(20%)

TOTAL

Funcţionar Informaţii Clienţi
Numele şi prenumele: _________________________

MENŢIUNI:

Semnătura: ____________________

□ Clientului îi revine obligaţia de a achita o eventuală diferenţă de plată, ca urmare a emiterii facturii fiscale
finale aferente serviciului de vidanjare care i-a fost prestat.

□ Operatorul Regional S.C. Apa Târnavei Mari S.A. se angajează să îi restituie clientului diferenţa de bani, în
contextul în care a achitat, prin factura de avans, o sumă mai mare decât cea corespunzătoare serviciului
prestat, situaţie care se va reglementa ca urmare a emiterii facturii fiscale finale.

□ În cazul utilizatorilor care nu au încheiat un contract de vidanjare cu S.C. Apa Târnavei Mari S.A.,
prestarea serviciului se va efectua doar în condiţiile în care la data înregistrării solicitării, clientul nu are
datorii restante faţă de Operator.
Începând cu data de 25.05.2018 compania Apa Târnavei Mari s-a aliniat la standardele europene, aşa cum sunt stipulate în
Regulamentul 2016/679/UE, referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera lor circulaţie. Compania noastră
prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scop contractual şi legal, iar baza acestei prelucrări este constituită din
contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă/canalizare şi prevederile legale aplicabile . Prelucrăm datele
dvs.cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manuale, destinate emiterii facturilor, colectării creanţelor legate de
acestea, dar şi ptr. rezolvarea solicitărilor dvs. în legătură cu activitatea desfăşurată de Apa Târnavei Mari.

Am luat la cunoştinţă:
Mediaş , Data

Numele şi prenumele: _________________________

Birou Facturare şi Evidenţă Utilizatori

Semnătura: ____________________

