Automàtica Electrònica i Control, S.L.
Lacy, 30 Acc - 0820 Sabadell
Tel 937 207 066 - Fax 937 209 999
info@automatica.cat www.automatica.cat
CIF: B60573128

Components per automatismes elèctrics

SOL·LICITUD DE COMPRA A CRÈDIT
DADES DE L’EMPRESA
Raó social:
Domicili:
Província:
e-mail:
Activitat :

CIF:
C.P:
Fax:

Ciutat:
Telèfon:
Web:

OFICINA DE COMPRES
Persona de contacte:
Domicili compres:
Província:

e-mail:
Ciutat:
Telèfon:

C.P.
Fax:

LLIURAMENT DE LES MERCADERIES
Persona de contacte:
Domicili mercaderies:
Província:

e-mail:
Ciutat:
Telèfon:

C.P.
Fax:

Seleccioneu una de les opcions:
Passem a recollir (de 9h a 14h i de 15h a 18h, divendres de 9h a 14h)
Per deguts: Agència de transport:

Telèfon:

Ports pagats: 10,00 € de càrrec a l’albarà/factura per paquet i enviament
FACTURACIÓ
Persona de contacte:
Adreça factures:
Província:

e-mail:
Ciutat:
Telèfon:

C.P.
Fax:

FORMA DE PAGAMENT
(en cap cas s’acceptaran venciments a més de 60 dies de la data de lliurament)

Venciment de la factura a
Dies de pagament:
i

dies de la data del lliurament

Seleccioneu una de les opcions:
Gir bancari domiciliat (no s’admet últim tenedor)
Nom del Banc / Caixa:
Entitat:

Oficina:

DC:

C/C:

Pagaré (ha d’estar en el nostre poder màx. 30 dies desprès de la data factura)
Fàctoring / Confirming (ha d’estar en el nostre poder màx. 30 dies desprès de la data factura)
Transferència al nostre c/c Banc Sabadell 0081 0226 49 0001044206
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DADES ADDICIONALS:
(dades imprescindibles)
Previsió de compra durant els propers 12 mesos:

€

Poden sol·licitar informes financers a:
Proveïdores (mínim 2 referencies):
Entitats bancàries (mínim 1 referència):
-

IMPORTANT:
La tramesa d’aquest formulari no comporta l’acceptació per part d’Automàtica Electrònica i Control,
S.L. de les condicions sol·licitades.
L’acceptació de compra a crèdit per part d’Automàtica Electrònica i Control, S.L. només serà efectiva si es confirmen les condicions a l’empresa sol·licitant per escrit.
Automàtica Electrònica i Control, S.L. es reserva el dret de verificar les dades aportades, sol·licitar
informes a tercers i a cancel·lar la venda crèdit en cas de variar la situació del sol·licitant.

Protecció de dades confidencials:
En compliment de la llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s'informa que totes les dades personals recollides por Automática Electrónica y Control, S.L. estan sotmeses a aquella llei i a la seva normativa i autoritzo a Automática Electrónica y
Control, S.L. al tractament de les dades personals que he indicat en el formulari
Automática Electrónica y Control, S.L. garanteix l'adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial, integritat i salvaguarda de les dades, així com la possibilitat de que
els seus integrants puguin sol·licitar els seus drets d'accés, rectificació i/o cancel·lació en los casos
previstos per la Llei dirigint-se per escrit a Automática Electrònica y Control, S.L.

Firma i segell de l’empresa sol·licitant:
Nom:
Càrrec i departament:
Data:
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