
CONTACTO

Assinatura 

1 - Carregamento do Título de Transporte no período de - - a - -

a 

  Bilhete , €

  Passe , €

3 - Horário da carreira para o percurso a 

entre as : h e as : h. Dia util Sab Dom. / Feriado

4 - Outras situações

Sim Não

Sim Não

NOTA: A requisição TEM que ser preenchida na integra. Mod. 149-1

Funcionário Nº Filial Data - - 2 0

Recebi do Sr. (a) 

o pedido de declaração

Funcionário Nº Filial Data - - 2 0

IBAN - PT50003300000048031738231

permitam a receção de mensagens independentemente da intervenção dos destinatários:

Preenchimento pelo requisitante

PEDIDO DE DECLARAÇÃO

2 - Preço do Título de Transporte para o Percurso: 
( Assinalar com X )

TÍTULO TRANSPORTE NºNIF

Os dados recolhidos destinam-se à emissão de faturas. Podem ser usados para acções de marketing. Serão incluídos na nossa base de dados de clientes, de acordo com a Legislação de Proteção de Dados em vigor.

Nome

SOLICITA A EMISSÃO DE DECLARAÇÃO COM OS ELEMENTOS ABAIXO INDICADOS

5 - Observações

Morada

Para saber mais sobre a nossa Politica de Privacidade, consulte a nossa página na Internet.  - Autorizo que os meus dados sejam inseridos na agenda de contactos: 

Autorizo que os meus dados sejam usados para a realização de acções de promoção e de marketing direto, levadas a cabo através de aparelhos de telecópia, correio eletrónico, SMS MMS, ou outros meios que 
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