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Mediaș, 26.08.2020

COMUNICAT DE PRESĂ
Atenție la cine vă bate la ușă! Falși angajați ATM!
Facem apel la clienții companiei Apa Târnavei Mari, pentru că din nou ne-au fost semnalate cazuri
în care anumite persoane s-au prezentat la ușile medieșenilor și sub pretextul că sunt angajații companiei
de apă au efectuat anumite verificări ale instalațiilor și au solicitat sume de bani pentru prestații.
Atenție la cine vă bate la ușă! Refuzați plata pe loc, în orice situație!
Aducem la cunoștința clienților noștri faptul că operatorul Apa Târnavei Mari nu derulează
niciun fel de campanie de verificare a rețelelor interioare de apă și canalizare și vă rugăm să fiți
vigilenți asupra persoanelor care vă bat la ușă și susțin că sunt angajații noștri. Pentru nicio
prestație a angajaților companiei Apa Târnavei Mari nu se solicită plata pe loc, cu numerar!
În plus, recomandăm pentru evitarea unor astfel de situații neplăcute:
1.Nu permiteti accesul în locuința dumneavoastră decât acelor reprezentanți ai societății Apa
Târnavei Mari, care au asupra lor o legitimație de serviciu. În caz de suspiciune contactați societatea la
numărul de telefon: 0269 / 845919, sau alertați autoritățile competente.
2. În afara perioadelor de citire a contorului niciun angajat al societății noastre nu va solicita
accesul în locuință, cu excepția verificărilor efectuate de comun acord și numai cu prezentarea legitimației
de serviciu.
3. Angajații societății noastre nu pretind și nu încasează sume de bani la domiciliul clienților.
Valoarea serviciilor prestate de reprezentanții ATM se regăsește distinct pe o factură separată de prestări
servicii. Aceasta se achită la casieriile operatorului, prin intermediul contului de client, la terminalele de
tip Paypoint, prin diferite aplicații de pe telefonul mobil, sau prin virament bancar în conturile indicate pe
factură.
Fiți vigilenți, solicitați legitimația și nu plătiți pe loc, cu numerar!
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