campanha oferta de recompensa
Mod.C/1002206
ORIGINAL

A preencher
pelos nossos
serviços

Vendedor

Nº cliente

Nº Solicitação

Canal

1. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE preenchimento obrigatório
Nome:
NIF / NIPC
Telefone contacto:

E-mail:

2. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO MEO preenchimento obrigatório
Nº de serviço ou telefone:

Nº de conta:

3. CONDIÇÕES
A atribuição da oferta (subsidiação de equipamento/desconto na mensalidade/oferta de serviço adicional) no valor de _________ euros pressupõe que
o cliente permaneça com o serviço subscrito ativo durante o período de _______ meses, a contar da data da respetiva atribuição.
O incumprimento por parte do cliente ou por motivo ao mesmo imputável do período de permanência acima referido, confere à MEO o direito de exigir
ao Cliente, a titulo de penalização, uma indemnização de valor correspondente à oferta atribuída.

4. DATA E ASSINATURA
Tomei conhecimento das condições aplicáveis à campanha “oferta de recompensa”, às quais dou o meu acordo.

Data:

/

/
Assinatura do cliente conforme C. Cidadão / BI / Passaporte

31-07-2015

campanha oferta de recompensa
Mod.C/1002206
DUPLICADO

A preencher
pelos nossos
serviços

Vendedor

Nº cliente

Nº Solicitação

Canal

1. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE preenchimento obrigatório
Nome:
NIF / NIPC
Telefone contacto:

E-mail:

2. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO MEO preenchimento obrigatório
Nº de serviço ou telefone:

Nº de conta:

3. CONDIÇÕES
A atribuição da oferta (subsidiação de equipamento/desconto na mensalidade/oferta de serviço adicional) no valor de _________ euros pressupõe que
o cliente permaneça com o serviço subscrito ativo durante o período de _______ meses, a contar da data da respetiva atribuição.
O incumprimento por parte do cliente ou por motivo ao mesmo imputável do período de permanência acima referido, confere à MEO o direito de exigir
ao Cliente, a titulo de penalização, uma indemnização de valor correspondente à oferta atribuída.

4. DATA E ASSINATURA
Tomei conhecimento das condições aplicáveis à campanha “oferta de recompensa”, às quais dou o meu acordo.

Data:

/

/
Assinatura do cliente conforme C. Cidadão / BI / Passaporte

31-07-2015

