
BADANADAL 2021 - 2a Edició COVID19
Sol·licitud contractació tanques promocionals, pista de gel.

LAB Espai Co-working - C. Tarafa, 11  (08560) Manlleu 

Tel . 93 851 50 22 // 93 782 71 6 // fires@manlleu.cat

C.P.

Telf.

Correu electrònic Mòvil. 

Packs promocionals per empreses PREU UNITATS: IMPORT base

1 tanca pista de gel (1 vinil de 100x70cm) 49,59 €

DESCOMPTE 5%, SOCIS MAB MANLLEU:

IMPORT TOTAL, DESCOMPTE APLICAT:

Altres 
condicions 
pactades:

 Manlleu, de de 2021.

IMPORT TOTAL, IVA INCLÒS:

IVA APLICABLE (21%):

NIF

Població

Persona contacte

Nom comercial

Raó social

Adreça fiscal

D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades  facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre 
de documents de l’Ajuntament per al seu tractament informàtic. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel'lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació 
vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de l’Ajuntament. Autoritzo a l’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a fer ús de les dades personals facilitades, com també per fer la tramesa 
d’informació general o específica que pugui ser del meu interès.

L'empresa/entitat contractant accepta que en el cas de que la pista de gel hagi d'estar tancada al públic parcialment (un dia o 
més) per causes de força major (Covid-19, climatología…) l'Ajuntament no retorni l'import corresponent a aquest acord, i no 
reclamarà cap indemnització. 

Nom entitat bancària

Signatura del/de la  sol·licitant:

IBAN / Nº c.c. en el que s'autoritza que fem un càrrec.

Forma de pagament: Mitjançant ingrés o transferència al número de c/c de l'Ajuntament de Manlleu: BBVA ES18 0182 6035 44 0200080978, abans 

del dia 1 de desembre,  o bé a través d'un càrrec bancari, a l'entitat i número de compte corrent:


