ARENES BELLPUIG SL—FORMULARI ALTA CLIENT F‐03‐VEN 23‐08‐19 / Revisió 00

Ctra. D’Ivars Km. 1,5—25250—BELLPUIG

Completar per ARENES BELLPUIG SL:
Núm. Client:

Tel. Administració 973 32 12 32—estaciodeservei@arenesbellpuig.com
www.arenesbellpuig.com

DADES FISCALS:

(* Camps obligatoris)
* NIF:

* Titular / Raó Social:

Nom Comercial:

* Adreça Fiscal:

* Població:

* C.P.:

* Província:

C.P.:

Província:

Adreça postal:

Població:

* Telèfon (1):

Telèfon mòbil (1):

Telèfon (2):

Telèfon mòbil (2):

Pàgina web:

* Correu electrònic:

h p://www.
Observacions:

* Persona de contacte ADMINISTRACIÓ:

* Telèfon:

* Persona de contacte COMPRES:

* Telèfon:

* Correu electrònic per enviament de factures:

* Correu electrònic:
Correu electrònic:

AUTORITZACIÓ PER CÀRRECS I DEUTES DOMICILIATS:
Nom i adreça de l’en tat:

IBAN

* FORMA DE PAGAMENT:

Observacions:

He llegit i accepto les condicions de venda adjuntes:

Confirma qui signa que té els poders suficients per la signatura de la present autorització.
* Nom i cognoms:

* Càrrec:

Dia:

Mes:

Any:

Signatura i segell:
Per mitjà del següent escrit s'autoritza a l'empresa ARENES BELLPUIG SL amb NIF B25219452 a girar amb càrrec al compte bancari que s'indica tots els rebuts derivats de les factures generades com a conse‐
qüència de les relacions comercials entre ambdues empreses, a par r de la data d'avui i per temps indefinit, tal i com exigeix la llei 16/2009 de Serveis de Pagament ‐no essent l'empresa autoritzant consumi‐
dor als efectes exposats, el termini previst en l'úl m paràgraf de l'art.29.2 de la citada Llei, no serà superior a vint dies‐.
DADES DELS VEHÍCLES / CLAUS:
* Matrícula / Núm. Clau:

* Descripció:

* Gas.Professional:

* Límit diari (€):

* PIN:

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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CONDICIONS GENERALS:
1. Aquesta targeta/clau és personal i intransferible.
2. Aquesta targeta/clau és propietat De E.S. ARENES BELLPUIG SL, i haurà de lliurar‐se a pe ció de qualsevol empleat.
3. En cas que no s’hagi comunicat la sostracció o pèrdua de la targeta/clau, el tular es fa responsable dels càrrecs que es produeixin fins la comunicació formal (per part del
tular) de la pèrdua o sostracció.
4. La durada d’aquest contracte és indefinida mentre cap de les parts manifes la seva intenció d’ex nció del mateix.
5. E.S. ARENES BELLPUIG SL, en qualsevol moment i sense previ avís, pot re rar o donar de baixa la targeta/clau a dalt esmentada, així com reduir el crèdit total i límit diari, o
l’ex nció del contracte.
6. El tular del contracte es compromet a pagar totes les factures/rebuts que E.S. ARENES BELLPUIG SL presen al seu banc pel pagament dels subministraments efectuals
amb targetes/claus.
7. Qualsevol li gi que pogués sorgir derivat d’aquest contracte i especialment a la reclamació de subministraments impagats, les parts expressament es sotmeten a la jurisdic‐
ció dels jutjats de Lleida, fent renúncia expressa al seu fur propi i domicili, si fos un altre.
8. El tular del contracte accepta, a efectes de comprovació i jus ficació de les quan tats disposades mitjançant l'ús de la targeta/clau, com a real i exacte l’import registrat
per impressió mecànica i gravació magnè ca o qualsevol de les dues.
9. E.S. ARENES BELLPUIG SL facturarà periòdicament totes les operacions al tular i facilitarà un resum de totes les operacions realitzades.
10. Aquesta targeta/clau només és vàlida per als centres de E.S. ARENES BELLPUIG SL.
11. L’impagament de factures/rebuts, és causa o raó d’ex nció automà ca del contracte.
12. Amb aquest acte, el tular rep la targeta/es‐clau/s a la seva plena conformitat i responsabilitat.
13. El pagament de qualsevol factura o rebut, només acredita el pagament total o parcial de la factura o rebut en qües ó individualment considerat, no suposant l’ex nció de
les obligacions de pagament o terminis anteriors.
En prova de conformitat signen el present contracte:
EL TITULAR/L’EMPRESA

PER ESTACIÓ DE SERVEI ARENES BELLPUIG SL

PROTECCIÓ DE DADES:

“Segons allò que disposa la norma va vigent de protecció de dades de caràcter personal a les persones siques (RGPD (UE) 2016/679 i LOPDGDD 3/2018), li
informem que la informació facilitada serà u litzada per prestar‐li el servei sol·licitat i la facturació del mateix. Les dades proporcionades es conservaran en
fitxers automa tzats mentre duri la relació comercial, i només durant els anys necessaris per complir les obligacions legals, i no seran cedides a tercers
excepte obligació legal. Podeu exercir els següents drets d’accés, rec ficació, supressió, oposició, portabilitat , oblit i limitació, davant l’adreça e‐mail:

SI
NO
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