Guia do Cliente
Descubra

a diferença
entre ter só gás
e ter Comgás.

o que
você quer
saber?

Clique no assunto que desejar:

1. Somos a Comgás
2. Comgás Virtual
3. Checklist de instalação
4. Entenda sua conta
5. Segurança
6. Manutenção
7. Dicas de consumo
8. Vai construir ou reformar?

Na Comgás estamos sempre prontos para deixar
seu dia a dia mais simples e prático. Esse é o
seu guia, pode sempre contar com a gente!

9. Conﬁra nossos tutoriais
10. Fale com a gente!

Para voltar

ao início clique no ícone
da casa no canto de
baixo, do lado direito.

nós

Nossa energia chega, todos os dias, a milhões de pessoas.
Somos a maior distribuidora de gás natural encanado do
país e também a que está mais perto de você.

mais de 80

1,9 milhão

de clientes

15 mil km

municípios

de rede

digital
Você já é digital, nós não poderíamos ser diferentes!
Com a Comgás Virtual, você não perde tempo e resolve tudo rapidinho!

extrato e
2ª via de fatura

consulta de
débitos

fatura
por e-mail

entenda
sua fatura

troca de
titularidade

débito
automático

Visite virtual.comgas.com.br
ou fotografe o QR Code
para baixar o app

instalação
Para saber se sua instalação foi realizada corretamente,
acompanhe o técnico durante o atendimento e
ﬁque atento a estes itens:
1. Teste de mínimo e máximo do fogão
executado pelo instalador
2. Funcionamento dos queimadores
3. Condições gerais da instalação
4. Avaliação do atendimento

sua conta

Sua conta de gás foi pensada para você ter o máximo de informação da
maneira mais fácil. Conﬁra abaixo como encontrar tudo que você precisa.

Importante!

Conforme a ARSESP, a sua primeira
fatura pode ter entre 15 e 45 dias de
consumo. Por isso, seu valor pode ser
superior ao valor das demais, que
variam entre 27 e 33 dias de consumo.

Leitura do medidor

Fatura digital

Se o gasista não tiver acesso ao
medidor, a fatura é emitida pela média.
Você não deixa de receber a conta.
Para ter sua conta com o valor exato,
você mesmo pode informar a leitura
de forma fácil e rápida pelo nosso site.

Cuidar do meio ambiente é muito importante
para nós, por isso, recomendamos que a
sua fatura seja digital. Para cadastrar o
recebimento por e-mail, entre no Comgás
Virtual e solicite. É muito fácil!

Clique aqui e saiba como.

Lado de fora

1

1 Informação importante
Assuntos diversos.
2 Telefone de emergência
Telefone do Atendimento 24h
Comgás.
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3 Endereço de lojas
Veja onde há um posto de
atendimento pessoal mais
próximo a você.
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4 Débito automático
Instruções de como proceder
para colocar sua conta em
débito automático.

! Titularidade da conta.

Quando sair de um imóvel,
peça a alteração de titularidade
ou desligamento do gás.
Caso contrário, você continuará
sendo responsável pela
utilização dos nossos serviços.

Lado de dentro
1 Mês de referência
A conta se refere ao fornecimento de gás neste período.

3
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2 Vencimento
Data-limite para quitar a conta
sem multa ou juros. São 6
opções de vencimento e pode
ser alterado após a 1ª conta,
através do Comgás Virtual:
virtual.comgas.com.br.

10

13
5

1
9 Histórico
Aqui você acompanha seu
consumo nos últimos meses,
podendo checar épocas de
maior consumo e organizar o
orçamento doméstico.
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3 Código do usuário
Trata-se do cadastro do imóvel
junto à Comgás. Tenha sempre
em mãos ao entrar em contato.

! Fique ligado: Quando o leiturista

não consegue realizar a leitura
no medidor de gás, a sua fatura
será calculada pela média dos
últimos 12 meses. Disponibilize o
acesso do leiturista ao medidor.
Com a leitura correta, sua conta
será regularizada (para mais ou
para menos).
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4 Total a pagar
Valor total a ser pago.
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5 Dados do faturamento
Aqui estão discriminados
todos os serviços cobrados:
fornecimento de gás,
equipamentos, serviços,
juros e multas, que são
cobrados na conta posterior
ao pagamento em atraso.
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10 Dias de consumo
Indica a quantidade de dias
entre a penúltima e a última
leitura. O valor da conta pode
variar de um mês para o outro
devido a maior ou menor
quantidade de dias de
consumo faturados.
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6 Impostos
Aqui estarão, de forma
organizada, os tributos
incidentes sobre o fornecimento
de gás natural do período
indicado na conta.

11 Detalhamento do consumo
Aqui você pode conferir
detalhadamente como foi
calculada sua tarifa.

7 Consumo e tarifas
Neste quadro você tem
rapidamente as informações
relativas ao fornecimento de
gás natural do período.

12 Consumo corrigido / faturado
É o consumo medido levando
em consideração os fatores de
correção (poder caloríﬁco e
pressão).

8 Informações importantes
Neste campo aparecerão
informações relativas à situação
ﬁnanceira da unidade usuária,
como compensação de débito
automático, aviso de corte e
aviso de pendências anteriores,
entre outros.

13 Previsão para a próxima leitura
Data prevista para medição.
Se o medidor ﬁca dentro da
residência, é preciso alguém
receber o leiturista.

segurança
Se sentir cheiro de gás

Fique atento

Nunca desligue o
equipamento da tomada
puxando pelo cabo elétrico,
utilize o plugue.

Ligue imediatamente para
08000 110 197 - Opção 1.

Não deixe crianças mexerem
nos aparelhos a gás.
Se for ﬁcar fora muito tempo,
feche os registros de gás
natural de todos os aparelhos.

Evite a instalação de
aparelhos a gás próximo a
materiais inﬂamáveis como
cortinas, panos de cozinha,
armários de madeira, etc.

Feche os registros.
Não ligue nada que faça
faísca, como lâmpadas ou
aparelhos eletrônicos.
Apague qualquer chama.
Abra portas e janelas
para ventilar o local.

Use os aparelhos sempre
de acordo com o manual
do fabricante.

Não coloque os queimadores
dos fogões ainda quentes
na água fria, eles podem
se deformar pelo choque
térmico.

Saiba onde ﬁcam os registros
de segurança de cada
aparelho para facilitar o
manuseio, se for necessário.

Nunca acenda o fogão com
o tampo de vidro abaixado.

Cuide do seu
medidor

Antes de abaixar o tampo
de vidro do fogão
certiﬁque-se de que os
queimadores estejam frios.

Não use o abrigo do medidor
para guardar objetos,
especialmente inﬂamáveis.
Caso o medidor ﬁque fora do
imóvel, mantenha-o fechado
e trancado. Libere o acesso
aos funcionários a nosso
serviço, quando solicitado.
Mantenha o abrigo
sempre ventilado.

manutenção
Mantenha seu aparelho sempre limpo e
regulado. Os fabricantes recomendam a
manutenção 1 vez ao ano.

Mantenha o manual de instruções
próximo ao equipamento de modo que
possa sempre ser consultado.

Todas as operações de instalação,
regulagem, transformação e manutenção
devem ser executadas por proﬁssional
qualiﬁcado de acordo com as informações
contidas no manual de seu equipamento.

Evite que alimentos sejam derramados
sobre os queimadores do fogão
durante o cozimento. Se ocorrer,
limpe-os imediatamente após o uso.
A utilização prolongada dos
queimadores contendo resíduos de
alimentos tornará a limpeza muito difícil.

Se o aquecedor tiver pilhas,
troque-as periodicamente
conforme recomendação do manual.

consumo
Regule seu aquecedor e evite usar a
temperatura máxima. Opte sempre
por não misturar água fria com água
quente. A temperatura da água é
ideal apenas com água quente.

Tampar as panelas ajuda a
aproveitar melhor o calor. Quando
possível, use panelas menores.
A água ferveu?
Passe para o fogo baixo.

Evite banhos demorados e só ligue
a ducha quando for usá-la.

Conﬁra a vedação do forno
e evite abri-lo enquanto usa.

Consumo x Temperatura:
Dependendo da época do ano, a
sua conta pode aumentar, pois a
temperatura da água diminui nos
meses mais frios e há um consumo
maior para que ela chegue à
temperatura ideal.

Se a chama estiver amarelada
no fogão, chame um técnico
para regular o aparelho.

obras
Na área interna

Temos cursos gratuitos* para zeladores e porteiros
sobre segurança e prevenção a danos e acidentes.
Basta enviar um e-mail para: ppd@comgas.com.br

Conﬁra o percurso da tubulação e não use
ferramentas pontiagudas próximo a ela.
Evite daniﬁcar os conectores ﬂexíveis dos aparelhos.
Eles devem sempre ﬁcar em local arejado.

Se vir uma obra na sua rua, veriﬁque
se os responsáveis têm conhecimento da
rede de gás no local.

Antes de ligar ou religar o aquecedor, conﬁra a
posição dos pontos de gás e água fria e quente.
Cada modelo tem uma posição correta.

Em caso de dano e vazamento de gás, isole o local
e chame nossa emergência imediatamente:
08000 110 197 - Opção 1.
Fique atento: o fornecimento de gás pode ser
interrompido até que o problema seja solucionado.
Caso sua instalação não esteja na garantia pode
haver um custo para a prestação do serviço.

Na área externa:
Se a obra for na calçada solicite acompanhamento
técnico pelo telefone 08000 110 197.
Na área externa, é preciso encontrar a rede de gás e o
ramal, evitando perfurar na área. Ela ﬁca perto da caixa
de válvula e do abrigo do medidor.

A construção e manutenção da rede interna de
gás é de responsabilidade do usuário, não
havendo qualquer responsabilidade da Comgás
pela sua execução ou pela qualidade dos serviços
prestados por empresa especializada.
Para ter acesso a uma lista de prestadoras de
serviço certiﬁcadas pelo Sistema de Avaliação da
Conformidade de Empresas Instaladoras e
Instalações QUALINSTAL clique aqui.

Veja se a rede de gás natural passa na rua onde será a
obra através do site: www.comgas.com.br/nossarede
Nossos especialistas podem ajudar na sua obra com
orientações técnicas para sua segurança. O serviço é
gratuito, basta chamar com antecedência pelo:
virtual.comgas.com.br ou 08000 110 197.

tutoriais

Clique ou fotografe os QR Codes para assistir a alguns tutoriais com as dúvidas mais frequentes.

Como ligar ou
religar o gás

Como alterar
o titular

Como informar
a leitura

Como usar o
Comgás Virtual

Isso e muito mais no nosso canal do YouTube: youtube.com/comgasnatural

Baixe o App Comgás Virtual

www.comgas.com.br
virtual.comgas.com.br | chat on-line | 08000 110 197
/comgasoﬁcial

comgasbr

@ComgasBR

Análise de
consumo

