
PEDIDO DE INSTALAÇÃO DE CONTADOR PARA FORNECIMENTO DE GÁS
PROPANO CANALIZADO
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Notas:
• A alteração aqui solicitada implica a celebração de um novo contrato de fornecimento de GPL. Neste caso é obrigatória a realização
de uma inspeção, por entidade credenciada, que ateste a conformidade e aptidão da instalação e/ou do aparelho de gás para o início
do fornecimento de gás.
A inspeção será realizada no dia da visita do técnico indicado pela RUBIS e paga directamente pelo titular do contrato à entidade inspectora.
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• Documentos a juntar:
• Fotocópia do Cartão de Cidadão ou do BI e do Cartão de Contribuinte do titular;
• Documento que titula a utilização do imóvel (Ex: certidão de registo predial, caderneta predial, escritura pública caso seja
o proprietário, contrato de arrendamento, comodato ou outro similar nos restantes casos;
• Caso seja uma pessoa coletiva terá que juntar um documento comprovativo de que a pessoa que assina tem poderes para o ato.

• Este formulário deverá ser enviado, devidamente preenchido e assinado, para a Rubis Energia Portugal, S.A. para o e-mail:
lpgcanalizado@rubisenergia.pt ou por carta para Av. Conde de Valbom, 96/98, 1050-070 Lisboa.

Assinatura do Cliente

Nome do titular
do contrato*:

Morada*:

Código Postal*:

NIF*:

Telefone / Telemóvel*:

E-mail:

Morada do local
de consumo*:

Código Postal*:

Elementos de identificação

* Campo de Preenchimento Obrigatório.

Data

Apoio ao Cliente - 808 203 602 (chamada local) ou 219 364 161 (chamada para a rede fixa nacional)
E-mail - lpgcanalizado@rubisenergia.pt • www.rubisgas.pt

A Rubis Gás é a marca comercial da Rubis Energia Portugal, S.A.
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