ESTE NADAL AGASALLE
UNHA SUBSCRICIÓN
Desexo agasallar unha subscrición anual polo ano 2018 á persoa que se indica máis abaixo. Prezo 45 €.
Oferta válida para subscricións recibidas antes do 31/12/2017. Prezo válido para o primeiro ano de subscrición. Renovacións posteriores
polo prezo vixente no momento da súa tramitación. Prezo da subscrición desde 01/01/2018, 59 €.

SUBSCRICIÓN POR UN ANO NON RENOVABLE
Ao remate do primeiro período avisarase ao agasallado para que
decida se quere continuar asumindo os recibos sucesivos.

SUBSCRICIÓN RENOVABLE ATA NOVO AVISO
Ao remate de cada período se renovará automaticamente, sendo
os recibos pasados a cobro á persoa que consta como pagador.

DATOS DO/A AGASALLADO/A
NOME E APELIDOS: ______________________________________________________________________
ENDEREZO: Rúa _____________________________________nº _____ esc.____ piso ______ porta _____
LOCALIDADE: ___________________________ C.P.: ___________ CONCELLO: ____________________
DATOS DO/A PAGADOR/A
Se vostede é subscritor/a marque aquí
e se lle aplicará un 15% na súa próxima renovación.
NOME APELIDOS: __________________________________________________ N.I.F.: ___________________
ENDEREZO: Rúa _________________________________________nº _____ esc.____ piso ______ porta _____
LOCALIDADE: ________________________ C.P.: _____________ CONCELLO: __________________________
TELÉFONO: _________________________ CORREO ELECTRÓNICO: __________________________________
FORMA DE PAGAMENTO
RECIBO DOMICILIADO (cubrir datos na marxe)

DATOS EN CASO DE DOMICILIACIÓN

E

S

TRANSFERENCIA BANCARIA
Á conta de ABANCA

ES96 2080 0374 7330 4000 5051

TITULAR: Atlántica de información e Comunicación de Galicia, S.A.

TITULAR DA CONTA: _____________________________________

Ao asinar esta orde de domiciliación, quen subscribe autoriza a Atlántica de Información e Comunicación de Galicia, S.A. C.I.F. A15575574, Rúa
Porróns, 8-2º, 15705 Santiago de Compostela, a enviar instrucións á entidade bancaria do subscritor para domiciliar recibos na súa conta ou tarxeta, e
á entidade para efectuar os débitos na súa conta ou tarxeta seguindo as instrucións do acredor. No caso de adeudo directo en conta, o subscritor poderá reclamar
á súa entidade o reembolso das cantidades cargadas nos termos e condicións do contrato subscrito coa mesma. A solicitude de reembolso deberá efectuarse
dentro das oito semanas seguintes á data do débito en conta. Pode obter información adicional sobre os seus dereitos na súa entidade financeira.

En _______________________, a ____ de ____________________ de 20____.

Sinatura do/a subscritor/a

Enviar por correo postal a TEMPOS · Rúa Porróns, 8-2º · 15705 Santiago de Compostela
Escaneado, por correo electrónico a subscricions@temposnovos.net
Enviando os datos solicitados en corpo de texto do correo electrónico, indicando como referencia "AGASALLO"
Por fax, ao 981 557 117

