
Dados da empresa

  
MOST Enginyers, S.L.  -  NIF: ESB-63544530  -  C/ Raset 34, 08021 Barcelona 

Telefono: (+351) 92.222.46.44  -  Fax: (+34) 93.200.63.08  -  E-mail: most@most.es  -  Web: www.most.es

Código postal: 

Contribuinte: 

País: 

Telefono: 

Localidade: 

Morada: 

Empresa: 

Contacto: 

E-mail: 

 IMPORTANTE! 
A entrega das licenças de uso 

só será efectiva uma vez se fenha efectuado o pagamento

Cheque nominativo a favor de MOST Enginyers, S.L.

Trasferência bancária ao IBAN seguinte: 
ES71 0234 0002 5990 0000 2666

Escolha a forma de pago:

Forma de pago Selo e rúbrica

FOLHA  DE  PEDIDO

Data: 

Licenças de uso do programa

A aquisição de licenças de uso do programa LEONOR comprende: 
1) Envio do CD de instalação do programa 
2) Envio do pendrive correspondente ao número de licenças adquiridas 
3) Serviço de assistencia técnica ao usuário e actualizações do programa gratuitos durante o primeiro ano 
NOTA: cada licença de LEONOR pode ser instalada en dois computadores para uso não simultâneo.

TOTAL = IVA 21% = Importe = 

Desejo adquirir o seguinte número de licenças de uso do programa LEONOR:

Preços 
Primeira licença .......................................................................................................................... 2.450,00 € + IVA 
Licenças adicionais (30% de desconto) ............................................................................. 1.715,00 € + IVA 
Serviço de manutenção ........................................................................................................... Gratuito no primeiro ano


.\LEONOR.gif
.\MOST.gif
Dados da empresa
 
MOST Enginyers, S.L.  -  NIF: ESB-63544530  -  C/ Raset 34, 08021 Barcelona
Telefono: (+351) 92.222.46.44  -  Fax: (+34) 93.200.63.08  -  E-mail: most@most.es  -  Web: www.most.es
 IMPORTANTE!
A entrega das licenças de uso
só será efectiva uma vez se fenha efectuado o pagamento
Escolha a forma de pago:
Forma de pago
Selo e rúbrica
FOLHA  DE  PEDIDO
Licenças de uso do programa
A aquisição de licenças de uso do programa LEONOR comprende:
1) Envio do CD de instalação do programa
2) Envio do pendrive correspondente ao número de licenças adquiridas
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