ENTENDA SUA FATURA

Veja como conferir sua fatura mensal
Sascar:
1 Número da Nota Fiscal

1
3

2

Corresponde ao número emitido pela prefeitura
de Santana de Parnaíba de sua nota fiscal.

4

5

2 Valor total da fatura a ser pago

6

3 Data vencimento da sua fatura
7

8

4 Referência

Trata-se do mês da prestação de serviço
correspondente à cobrança de sua fatura.

5 Dados do cliente

6 Endereço de correspondência

7 Descrição de cobrança

8 Valor de serviços e equipamentos

Esses campos estarão preenchidos com suas
informações gerais, conforme seu cadastro
na Receita Federal.

Campo para o endereço de correspondência,
que não é necessariamente igual ao campo
com as informações cadastrais.

Sua fatura é composta, basicamente, pelos itens abaixo:
Monitoramento
Trata-se da cobrança da comunicação do seu equipamento,
representada na fatura como tratamento de informações de
bens moveis rastreados.

Locação
Trata-se da cobrança de locação do equipamento principal
e dos acessórios. Exemplos: Locação teclado TD50, Locação
sensor de desengate eletrônico e Locação trava de baú.

Pró-rata:
Trata-se da cobrança proporcional do monitoramento e
da locação (equipamento e acessórios), que considera o
período a partir da data de instalação até o fim do mês,
ou seja, se você contrata o serviço no dia 20 de novembro,
no próximo mês será cobrado o valor total do mês vigente
e o valor proporcional do mês anterior (10 dias).

Serviços adicionais
Trata-se da cobrança extra de serviços e solicitações
realizadas à parte, representados na fatura como taxas
e multas, sendo elas:

Taxa troca de veículo
Trata-se da solicitação de troca de equipamento para outro
veículo onde, após a conclusão da retirada, será realizada a
cobrança.

Taxa de extensão (Troca de Veículo)
Caso a reinstalação do equipamento no novo veículo não
tenha sido realizada em até 60 dias após a solicitação,
será cobrada uma taxa de extensão que disponibilizará
mais 60 dias para que seja realizada a reinstalação.

Agendamento improdutivo
Caso seja solicitado agendamento e o cancelamento
não ocorrer no prazo de 24hrs será gerada uma taxa
devido à improdutividade da solicitação.

Outras taxas
Consulte as demais taxas em www.sascar.com.br na
aba Área do Cliente, através do Portal de Serviços.

