
Signatura i segell / Firma y sello 

,                   de                                                       de 2007

IVA 7%
Total

SOL·LICITUD D'ADMISSIÓ
SOLICITUD DE ADMISIÓN

D'acord amb les normes de participació, sol·licita el lloguer del següent espai:
De acuerdo con las normas de participación, solicita el alquiler del siguiente espacio:

Raó social                                                                                                                                            NIF
Razón social

Firma expositora
Firma expositora

Adreça
Dirección

Localitat                                                                           Província                                                   CP                                       País
Localidad                                                                                               Provincia                                                                                                                            País

Telèfon                                                                        Fax                                                                       Telèfon Mòbil

Representant legal o persona responsable                                                                                                      Càrrec
Representante legal  o persona responsable                                                                                                                                              Cargo

Superfície de
Superficie de

Descripció de productes
Descripción de productos

m de profunditat x
m de profundidad x

m de longitud =
m de longitud =

m2
m2

Valor del material exposat a efectes de l'assegurança obligatòria d'incendi i d'explosió:
Valor del material expuesto a efectos del seguro obligatorio de incendio y explosión:

AMB LA PRESENT SOL·LICITUD ABONA LA QUANTITAT DE:
Import del 25% de la contractació efectuada
(sense aquest abonament no té validesa).

CON LA PRESENTE SOLICITUD ABONA LA CANTIDAD DE:
Importe del 25% de la contratación efectuada
(sin este abono no és válido).

EXEMPLAR PER A LA FIRA
EJEMPLAR PARA LA FERIA

CÒPIA PER A L'EXPOSITOR
COPIA PARA EL EXPOSITOR

SITUACIÓ: / SITUACIÓN:

NÚM. ESTAND / Nº STAND

NIVELL-CARRER / NIVEL-CALLE

Superfície / Superficie

01010
01011 18,00

N1010

Quantitat / Cantidad Codi / Código

Assegurança d'incendi i d'explosió / Seguro de incendio y explosión

Assegurança RC / Seguro RC

Recàrrec 15% superfície / Recargo 15% superficie

Estand modular / Stand modular
Cànon de muntatge / Cánon de montaje

Neteja / Limpieza

Enllumenat / Alumbrado

Domiciliació bancària / Domiciliación bancaria

Banc o caixa / Banco o caja

=C

Import / Importe  =C 

=C

L'expositor declara conèixer el conjunt de les normes que regulen la contractació i l'ús de les instal·lacions de Fira de Girona
El expositor declara conocer el conjunto de las normas que regulan la contratación y el uso de las instalaciones de Fira de Girona

Teléfono Móvil

E-mail                                                                                                             Web                                           

PALAU DE FIRES - Pg. de la Devesa, 34 - 17001 GIRONA - (Espanya)
Tel 972 41 91 00 - Fax 972 20 89 74 - info@firagirona.com - www.firagirona.com

Fira de Girona

Teléfono

D'acord amb la Llei Orgànica 15/1999 de protecció de Dades de Caràcter Personal, autoritzo a Fira de Girona, a les entitats patrocinadores i als expositors del saló,
a tractar informàticament les dades incloses a aquesta butlleta, a fi que puguin enviar-me informació comercial.
De acuerdo con la Lei Orgánica 15/1999 de protección de Datos de Carácter Personal, autorizo a Fira de Girona, a les entidades patrocinadoras y a los expositores del salón,
a tratar informáticamente los datos incluidos en este cupón, para que puedan enviarme información comercial.
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