
CENTRE DE SERVEIS METAL.LÚRGICS
TALL PER OXITALL, PLASMA, LÀSER I DOLL D’AIGUA

ZONA INDUSTRIAL DOMENY - PLA DE DALT - C/ Riera Gàrrap, 21 - Ap. Correus 382 - 17080
Tel. +34 972 21 38 01 - Fax +34 972 21 53 54 - E-mail: oxiter@oxiter.com - http://www.oxiter.com

GIRONA - SPAIN

DELEGACIÓ FIGUERES - C/ Garrigàs, 9 NAU B - 17600
Tel. +34 972 67 23 18 - Fax + 34 972 50 06 03 - E-mail: figueres@oxiter.com

FIGUERES - SPAIN

FORMA DE PAGAMENT

primera operació:  transferència anticipada a la fabricació    C.C. 2100 8144 19 2300032342

Transferència bancària

Altres:

BANC         OFICINA DC                      COMPTE

Següents operacions:

Rebut domiciliat

AUTORITZACIÓ DE REBUTS BANCARIS

En compliment de la L.O. 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, els informem que les dades de caràcter personal recollides en el present

document seran incorporades a un fitxer, el responsable del qual és OXITER-GIRONA, S.L. , amb la finalitat de gestionar els compromisos derivats del mateix.

Els drets d'accés, cancel.lació, rectificació i oposició podran ser exercitats dirigint-se per escrit, en els termes que estableix la llei, a l'adreça Zona Industrial

DOMENY - NORD C / RIERA GÀRRAP, 21 17080 - GIRONA.

Segell i signatura                                                                                            data:     /     /

Per mit jà de la present, els recordem que el dia 7 de jul iol de 2010 va entrar en vigor la Llei 15/2010,
de 5 de Juliol per la que s’estableix un termini màxim per a tots els pagaments efectuats per operacions
comercials entre empreses, o entre empreses i l ’Administració. Aquesta l lei estableix com a termini màxim
de pagament de 60 dies a partir de la data de lliurament

La present autorització de domiciliació es firma a efectes previnguts a la Ley de Servicios de Pago 16/2009,
que va entrar en vigor el 13 de novembre de 2009. Per tant els sol·licitem la seva autorització expressa de
domiciliació en el seu banc de les factures al seu nom en el seu venciment.Es manifesta aquest acord anotant el
seu número de compte en l’espai indicat, i amb la signatura i segell de l’empresa en prova de la seva conformitat

Benvolguts senyors;

D’acord a la  seva sol·licitud de material a Oxiter-Girona, S.L., els agrairíem que omplissin aquest petit
formulari amb les dades de la seva empresa per tal de tramitar la seva fitxa de client.

NOM FISCAL :

N.I.F. :

ADREÇA :

POBLACIÓ : CODI POSTAL :

TELÈFON : FAX :

E-MAIL :

E-MAIL FACTURACIÓ:

ACTIVITAT DE L'EMPRESA :


