
Dades del sol·licitant

  
 MOST Enginyers, S.L.  -  CIF: B-63544530  -  C/ Raset 34, 08021 Barcelona 

Telèfon: 93.200.78.03  -  Fax: 93.200.63.08  -  E-mail: lena@most.cat  -  Web: www.most.cat

Codi postal: 

NIF: 

País: 

Telèfon: 

Població: 

Adreça: 

Empresa: 

Contacte: 

E-mail: 

L'adquisició de llicències d'ús del programa LENA inclou: 
1) Lliurament d'un CD d'instal·lació del programa 
2) Lliurament de les motxilles USB corresponents al nombre de llicències adquirides 
3) Servei d'assistència tècnica a l'úsuari i actualitzacions del programa gratuït durant el primer any 
NOTA: cada llicència de LENA pot ser instal·lada en dos ordinadors per al seu ús no simultani.

TOTAL = IVA 21% = Import = 

Desitjo adquirir el següent nombre de llicències d'ús del programa LENA:

Preus 
Primera llicència .......................................................................................................................................... 2.450,00 € + IVA 
Llicències addicionals (30% de descompte) ..................................................................................... 1.715,00 € + IVA 
Servei de manteniment ............................................................................................................................ Gratuït el primer any

Llicències d'ús del programa

 IMPORTANT! 
El lliurament de les llicències d'ús del programa 

només es farà efectiu un cop s'hagi realitzat el pagament

Taló nominatiu a favor de MOST Enginyers, S.L.

Trasferència bancària a Banc Camins 
IBAN: ES71 0234 0002 5990 0000 2666

Escolliu la forma de pagament:

Forma de pagament Signatura i segell

FULL  DE  COMANDA

Data: 

distributed
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L'adquisició de llicències d'ús del programa LENA inclou:
1) Lliurament d'un CD d'instal·lació del programa
2) Lliurament de les motxilles USB corresponents al nombre de llicències adquirides
3) Servei d'assistència tècnica a l'úsuari i actualitzacions del programa gratuït durant el primer any
NOTA: cada llicència de LENA pot ser instal·lada en dos ordinadors per al seu ús no simultani.
Preus
Primera llicència ..........................................................................................................................................         2.450,00 € + IVA
Llicències addicionals (30% de descompte) .....................................................................................         1.715,00 € + IVA
Servei de manteniment ............................................................................................................................         Gratuït el primer any
Llicències d'ús del programa
 IMPORTANT!
El lliurament de les llicències d'ús del programa
només es farà efectiu un cop s'hagi realitzat el pagament
Escolliu la forma de pagament:
Forma de pagament
Signatura i segell
FULL  DE  COMANDA
Lluís Acero Sistach
MOST Enginyers, S.L.
Full de comanda LENA
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