COMPTE ONE-SHOT (O)

KLANTNUMMER

OBERTURA COMPTE RES
COMERCIANT OPERACIÓ ÚNICA

RES REKENINGNUMMER
32-13AGENT

Seu social i administració :
RES SCRL - Mercatorpad 9 - 3000 Leuven
Tel : +32 16 31 45 45
info@res.be - www.res.be
N° empresa : BE 0456.589.985

Representada per
Lucas Sturm Investments, SL
Carrer Ramon Turró 37 Pis 1 Porta 4 - 17005 Girona
Tel : +34 972 93 71 04 - info@res.cat - www.res.cat
NIF : ES B55285910

COMMERCIËLE MEDEWERKER

Nom comercial :
(màx. 30 caràcters)

Adreça :

Codi Postal :

Població :

Tel :

Website :

Fax :

Mòbil :

E-mail :

Persona de contacte : Cognom :

Nom :

Propietari de la targeta de pagament RES (si és diferent) : Cognom :

Nom :

SOCIETAT / PERSONA FÍSICA
NIF :

Raó social :
Adreça seu social :

Codi Postal :

Població :

País :

Representant legal : 1.

2.

Facturació : Les factures s’enviaràn per correu electrònic
E-mail facturació :

Activitat / Sector

OBERTURA DE COMPTE EURO RES GRATUÏT.
Taxes de transacció :
è 10% en euro (IVA a part) per transacció (venda) sobre l’import en RES de la transacció.
è L’import de la transacció única ha de ser igual o superior a 2500 RES.
è En el moment que s’haigi abonat la taxa, es podràn realitzar compres amb la targeta RES. Quan el saldo arribi a 0 es tancarà el compte RES.

El/la sotasignant, proprietari(a) o representant del comerç, o el/la sotasignant, actuant en nom de la societat mencionada declara estar d’acord amb aquest conveni, amb
la presentació general de RES scrl, amb els estatuts així com les “regles del joc” i el reglament intern i es compromet a respectar, sanse cap reserva, totes les obligacions
respecte RES scrl i autoritza per la present als gerents de RES scrl a signar el registre dels associats per ell / ella / la societat que representa.
Trobarà aquests documents a www.res.cat - guixeta virtual.
Signats 2 exemplars a

El

Per acceptació del Consell d’administració de RES cvba :

Cognom + nom i signatura :

Reglament d’ordre interior RES scrl - Regles del joc generals RES - Estatuts de RES scrl
Pot trobar aquests documents a la nostra pàgina web www.res.cat (guixeta virtual)
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