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Ⅲ-5 Gás

1. Tipos de Gás
Existe o gás urbano que é enviado através da canalização, e o gás propano que se distribui às residências
através de bujões. Se o tipo de gás se difere, os aparelhos a serem usados também se diferem
respectivamente. É extremamente perigoso utilizar instrumentos a gás que não estão de acordo com o gás em
uso. Certifique-se do tipo de gás informando-se com o proprietário da casa ou com a loja distribuidora do
gás.

(1) Gás Urbano
No caso de gás urbano, há no exterior da residência um Registro de Gás, onde está anexado o telefone do
local onde você deve entrar em contato para fazer o novo contrato. Ao entrar em contato com a companhia,
perguntarão a você seu endereço, nome, a data inicial e marcarão horário para abrir a chave-geral. Após
comunicar um encarregado virá na sua casa e você deve estar presente quando vier.

(2) Gás Propano
Na região onde há abastecimento de gás propano, deve estar anexada uma ficha para contato ao Registro
de Gás, como no caso de gás urbano. Para começar a utilizar a gás propano também deve seguir o mesmo
procedimento e assim que se completar o contrato, a distribuidora virá trazer o bujão de gás. Tome cuidado
pois deverá ser usado o aparelho adequado ao gás em uso.

2. Vazamento de Gás
Como o gás tem cheiro, podemos perceber quando há vazamento. Neste caso, desligue logo o aparelho e
feche a chave-geral, e informe à Companhia de Gás.

No vazamento de gás urbano, ligue para:
(Companhia de Gás Osaka, Setor Exclusivo para Comunicação do Vazamento de Gás.
Atendimento somente em japonês)
Telefone: Cidade de Osaka  0120-0-19424

região sul da Província de Osaka 0120-3-19424
região nordeste da Província de Osaka 0120-5-19424
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3. Notificação de Consumo de Gás ・ Recibo

(Caso for pagar por débito em conta bancária)

Colaboração: Companhia de Gás de Osaka S.A.

Seu nome
Recibo do do débito emconta de

gás direto da conta bancária

Data do

débito em conta

Valor da cobrança

Telefone de

Contato

n°de

usuário
Aviso do consumo dogás

período e

quantidade usada①

Valor do ReciboTaxa básica

Quantidade usada① ×

preço da unidade ②

Valor da unidade de acordo

com o gasto do mês ②


