
m² -  €           

m² -  €           

12.00 €       

m² -  €           

m² -  €           

TOTAL…………………….. -  €           

PROCEDIMIENTO PAGO:

1º Pago 50%
Á firma do

contrato

2º Pago 50%
Antes do 

Firma autorizada, 30 de abril

Actividade que desenvolve: 
Novidades que presenta: 

SUBTOTAL…………………
-  €                                 

Outros servizos:

Enchufe unidade (20,00 €)

Foco Unidade (10,00 €)

Tarifa de prezos - Servizos contratados:

Moqueta (4,20 €/m²)…….………………………………….………….…..

Limpeza (1,20 €/m²)………………………………………..………….…..

Espacio en pavillón (5,00 €/m²)…………………………………..…….

Stand en pavillón (9,00 €/m²)……………………………….…………..

Seguro obrigatorio resp.civil 

Autorizo o cargo dos recibos presentados pola Fundación de Exposicións e Congresos de A Estrada, correspondentes o presente contrato.

MODALIDADE DE PAGO:

I.V.E (10%)……..……………

 Ingreso no  Bco. Santander , a favor da Fundación de    Exposicións e Congresos da 
Estrada. Nº Conta:  ES30 0030 6055 7700 0016 7271

     Feira do Moble de Galicia

CONTRATO DE PARTICIPACIÓN
Empresa:  C.I.F : 

3ª FEIRA DE LABORES ( 10 e 11 MAIO 2014)

C.P.:Domicilio: 
Cidade : Apartado:

Nome da persoa encargada na feira:   
Correo electrónico: 

Provincia: 
Teléfono:  

Pais: 
Fax: 

Dacordo co establecido na Ley Orgánica 15/1999, informámoslle de que os seus datos personais forman parte dun ficheiro, cuxo responsable é FUNDACIÓN DE

EXPOSICIÓNS E CONGRESOS DE A ESTRADA con domicilio social en ZONA DEPORTIVA S/N, 36680- A ESTRADA (PONTEVEDRA). A finalidade deste ficheiro é levar

a cabo la xestión e control da relación comercial cos nosos clientes. Informámoslle de que os seus datos, así como as súas imaxes, poderán ser cedidos a medios de

comunicación ca finalidade de xustificar actos publicitarios da feira. Se desexa revogar o seu consentimento ou exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e

oposición diríxase por escrito á dirección sinalada, adxuntando unha fotocopia do seu DNI. 

 Pago ao contado

Zona Deportiva, s/n-Tel. 986 573 406 - Fax 986 573 761 E-mail:fecae@feiradomoble.com-36680 A ESTRADA (Pontevedra)

 Domiciliación bancaria: Banco/Caixa:Nº Cta 

Firma e selo da empresa

A firma desta solicitude supón a aceptación das normas de participación na feira.

A Estrada,         de                   de 2014  
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