INFORMAÇÕES E FACILIDADES
SOBRE SUA FATURA
OS:___________
Prezado Cliente,
Nós sentimos honrados em tê-lo como nosso cliente, e para facilitar e auxiliar nos seus
pagamentos, Você conta:

A instalação foi executada em perfeita ordem na Data: ____/____/____
Nome titular:
O vencimento do seu 1 Boleto é na Data: ____/____/____
O seu Boleto tem a data de vencimento no DIA:
5

10

15

20

25

30

COMO RETIRAR A 2 VIA DE BOLETO:

No caso de extravios,atrasos do boleto, perda ou força maior, poderá retirar nos
vários tipos de serviços, sendo no boleto on-line - www.pgnet.com.br, ícone 2 Via de Boleto
no e-mail: meuboleto@pgnet.com.br, pelo What’s (13) 9 9109-6861 / 9 9710-5815
Não poderá o (a,s) CONTRATANTE (S) alegar (em) falta de pagamento por não
possuír(em) o documento(s) vez que a CONTRATADA disponibiliza serviços supra-citados.
AVISO IMPORTANTE:

Pagamentos em atrasos incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas
O atraso no(s) pagamento(s) de qualquer (quaisquer) quantia(s) prevista(s) no presente Contrato
em período superior a 15 (quinze) dias, poderá implicar, a critério da CONTRATADA,
independentemente de prévia comunicação, na suspensão automática parcial dos serviços
contratados e, superior a 90 (noventa) dias a suspensão (total) dos mesmos serviços, sem prejuízo
de outras penalidades prevista em Lei e no presente Contrato. O restabelecimento do serviço ﬁca
condicionado ao pagamento do(s) valor(es) em atraso, incluído a multa, atualização a multa,
atualização monetária e juro de mora.

Via Cliente
Assinatura do Titular e Preposto
CPF.________________________
USO DA EMPRESA - PGNET

Via empresa

Número da OS:_______________

A instalação foi executada em perfeita ordem na Data: ____/____/____
Nome titular:
O vencimento do seu 1 Boleto é na Data: ____/____/____
O seu boleto tem a data de vencimento no DIA:________
5
10
15
20
25
30
Assinatura do Titular e Preposto

Assinatura do TÉCNICO - EMPRESA

CPF:_____________________________

CPF:

_____________________

