Estação de Enchimentos
ENCHIMENTOS
A Estação de Enchimentos do CNVFC possui um compressor de dupla filtragem com
capacidade para enchimento com Ar.

Ar
12L

15L

220BAR

(€ sócio / Não Sócio)

(€ sócio / não Sócio)

Ar

3,00 | 5,00

4,00 | 6,00

HORÁRIO
Segunda-feira: Não há enchimentos de garrafas - dia de descanso do funcionário.
Poderão entregar garrafas contatando o administrativo das 9:00 às
17:00h.
Enchimentos: Terça-feira a Domingo
A entrega das garrafas poderá fazer-se até às 17:00 contactando o responsável do
clube.
O levantamento ocorrerá até à mesma hora do dia posterior, devendo o horário ser
firmado com o responsável.

CONTACTOS
Seccionador: Francisco Xavier
Responsável: João Peixoto
Administrativo: Vitor dos Santos

Estação de Enchimentos
Tel. (+351) 296 582 333 / (+351) 911 927 032
E-mail: geral.cnvfc@sapo.pt&

CONDIÇÕES PARA REALIZAÇÃO DOS ENCHIMENTOS


Todas as garrafas têm que possuir a prova hidráulica válida;



Todas as garrafas têm que, obrigatoriamente, estar vazias antes de se realizar
qualquer enchimento;



Só se realizam enchimentos de ar mediante apresentação de credenciação
válida;



Não se realizam aproveitamentos a garrafas com pressão de serviço de 300 bar;



O CNVFC poderá recusar realizar o enchimento se achar que a garrafa não
possui condições de segurança, mesmo que a mesma esteja com a prova
hidráulica dentro da validade;



O responsável pelo enchimento e o dono da garrafa verificarão o estados da/s
garrafa/s e da pressão do enchimento no ato da entrega. O recetor atestará a
sua aceitação perante a assinatura da folha de registos respetiva, onde irá
constar a cubicagem da garrafa, data de enchimento/entrega e pressão;



O pagamento pelo serviço será feito no ato da entrega para os nãos sócios;
Os sócios poderão acordar previamente com o CNVFC a melhor forma de
procederem ao pagamento regular dos enchimentos;

N.º
Serviço



O pagamento será feito sempre tendo em consideração os registos assinados no
mês e n.º de serviço (n.º enchimento) realizado;



Cada garrafa deverá possuir o seu n.º de serviço.

Sócio

Nome:

Garrafa:

Data:

Litros -

Enchimento- CNVFC:

(n.º /Não) Certificação

Pressão (bar)-

Assinatura
Responsáveis:

Proprietário:
Entrega-

