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1. A INOVA-EM, com sede na Zona Industrial de Cantanhede, 3061-909, encontra-se 
presentemente a lançar uma campanha com o objetivo de dar um incentivo aos seus 
clientes para aderirem à fatura digital, 
2. As presentes regras destinam-se a estipular os termos e condições gerais de adesão 
à referida campanha.

B. DESTINATÁRIOS

1. A campanha dirige-se a todos os clientes dos serviços prestados pela empresa (abas-
tecimento de água, saneamento de águas residuais e resíduos urbanos) que adiram ao 
envio da fatura digital;
2. Esta adesão é feita de forma global, nos termos definidos nos pontos seguintes.

C. PERÍODO DE ADESÃO À CAMPANHA

D. PROMOÇÃO

1. No caso de aderirem à fatura digital receberão uma garrafa de vidro com a capacida-
de de 700ml.

E. OUTRAS ESPECIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS

1- A adesão à campanha deve ser solicitada via email, para o endereço loja@inova-em.
pt, onde devem constar os dados completos do titular (morada, email para envio da 
fatura e contacto telefónico), nº de cliente e o local de consumo;

2- O pedido pode também ser efetuado através do Balcão Digital da INOVA-EM, em 
balcaodigital.inova-em.pt/(carece de registo/autenticação prévios) ou presencialmen-
te no nosso balcão de atendimento da loja do cidadão (com marcação prévia através 
do nº verde 800 201 705 ou 231 423 850)
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1. A camapnha decorrerá apartir de 1 de julho e é limitada ao stock existente.
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3- A promoção é limitada a uma garrafa por local de consumo;

4- O levantamento da garrafa de vidro deverá ser realizado na loja da INOVA-EM situa-
da na loja do cidadão, na Cidade de Cantanhede, a partir do dia 12 de julho 2021;

5- A adesão à promoção obriga a uma permanência continuada com a duração míni-
ma de 36 meses. Caso se verifique o cancelamento antes de decorrido o período antes 
referido, será faturado o preço da garrafa de água, que é de 5,00€ (IVA já incluído).

F. ESCLARECIMENTOS E CONTATOS

A INOVA-EM prestará esclarecimentos adicionais sobre as condições da campanha, 
aos clientes que o desejem das diversas formas de contato que disponibilize.

G. DISPOSIÇÕES FINAIS

1- A INOVA-EM registará em suporte informático os elementos necessários para a iden-
tificação do cliente aderente às medidas da campanha;

2- Todos os casos omissos no presente regulamento serão resolvidos pela INOVA-EM;

3- O Presente regulamento pode ser alterado, sem aviso prévio, por motivos de força 
maior relacionados com atividade de empresa. 
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ABASTECIMENTO DE ÁGUA

SANEAMENTO

RESÍDUOS URBANOS 

ESPAÇOS VERDES 

LIMPEZA URBANA

AGRICULTURA BIOLÓGICA

EXPOFACIC

231 410 830 (SEDE) . 231 423 850 (LOJA)

GERAL@INOVA-EM.PT . WWW.INOVA-EM.PT

800 201 725 . (NÚMERO VERDE)

BALCAODIGITAL.INOVA-EM.PT


