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ANEXO IV - MODELO DE FORMULÁRIO DE LIVRE
RESOLUÇÃO

ANEXO IV

(APENAS deve preencher e devolver o presente formulário se quiser resolver o contrato).
CONFORME DECRETO-LEI N.º 24/2014, DE 14/02, APENAS APLICÁVEL A PESSOA SINGULAR QUE ATUE COM FINS QUE NÃO SE
INTEGREM NO ÂMBITO DA SUA ATIVIDADE COMERCIAL, INDUSTRIAL, ARTESANAL OU PROFISSIONAL.
DIREITO À LIVRE RESOLUÇÃO
O consumidor tem o direito de livre resolução do presente contrato, no prazo de 14 dias de calendário, sem necessidade de indicar
qualquer motivo.
O prazo para exercício do direito de livre resolução expira 14 dias a contar do dia seguinte ao da celebração do contrato.
Para que o prazo de livre resolução seja respeitado, basta que a sua comunicação referente ao exercício do direito de livre resolução
seja enviada antes do termo do prazo de resolução para JAFPLUS, LDA., Rua 13 de Maio, n.º 1297, Rendufe, 4800-530 Guimarães ou
apoiocliente@jafplus.pt.
EFEITOS DA LIVRE RESOLUÇÃO
Em caso de resolução do presente Contrato, a JAFPLUS, Lda. reembolsará o Cliente dos pagamentos recebidos, que não relativos ao
preço dos serviços prestados por solicitação do Cliente, no prazo de catorze (14) dias a contar da data em que for informada da
resolução do Contrato.
O reembolso será feito através de transferência bancária, para o IBAN a indicar pelo Cliente aquando do exercício do direito legal de
livre resolução, ou, na falta de indicação do IBAN, por cheque.
À JAFPLUS LDA., pelo presente comunico a resolução do meu contrato de fornecimento:
RECEBIDO EM
NOME DO CLIENTE
MORADA DO CPE
DOC. DE IDENTIFICAÇÃO
NIF / NIPC
CPE

P T

0

0

IBAN

P T

5

0

0

2

ASSINATURA
DATA

______ / ______ / __________

Assinatura do titular do contrato ou representante legal

Assinatura do representante da empresa Jafplus Lda.

Diogo Lamelas
Diretor de Operação
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