CARNET FIDELITZACIÓ CLIENT
Dades del sol·licitant
NIF ........................................................................................

Data:........................................................................

Nom i cognoms ...............................................................................................................................................................
Carrer .................................................................................................................................

Pis ...................................

Població .............................................................................................................................

Codi Postal ...................

Telèfon fix ..........................................................................

Fax ...........................................................................

Telèfon Mòbil .....................................................................

Data de naixement .............................................

Adreça electrònica.........................................................................................................................................................
Adreça de lliurament (omplir en cas que sigui diferent)
Carrer .................................................................................................................................

Pis ...................................

Població .............................................................................................................................

Codi Postal ...................

Dades bancàries (20 dígits/codi IBAN)
____ ____ ____ ____
Signatura:

____ ____ ____ ____

____ ____ ____ ____

____ ____ ____ ____

____ ____ ____ ____

Condicions carnet de client Porta a Porta
Porta a Porta estableix tota una sèrie d’avantatges per els seus clients: Punt de consigna gratuït, 1
repartiment gratuït a la zona A ( consulteu apartat zones de Barcelona ) , independentment del
valor de la compra i tots els repartiments gratuïts a partir de 50 € de compra i un 5% descompte
als productes Coopmercat. També donarà dret a ofertes concretes que s’oferiren als clients.
Requisits del titular:
Qualsevol persona major de 18 anys, que ompli la seva fitxa d’accés i faci efectiu l’abonament de
les quotes establertes. La seva validesa quedarà sense efecte en el moment en que no es faci
front a les quotes estipulades.
Quota client:
La quota client te un preu de 4 € al mes que podran abonar-se de la següent forma:
TRIMESTRAL 12€
Semestral 24€
Anyal, 48 € , Si opta per aquesta opció, tindrà un descompte , passant a ser la quota anual
de 45 €.
Canals de comunicació:
El client autoritza a Teb Solucions SCCL ( Porta a Porta – Coopmercat ) a enviar-li informació
periòdica sobre promocions i aspectes d’interès del servei.
Dades del client:
El Client autoritza a Teb Solucions a conservar i tractar les dades facilitades per ell i obtingudes per la seva
activitat dins de Porta a Porta / Coopmercat. En compliment de l’establert a la Llei Orgànica 15/99, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, vostè (i/o el seu representant legal o de fet) consenteix
expressament que EL GRUP COOPERATIU TEB tracti les dades que ens lliura i l’informem que les dades que
ens proporcioni, passaran a formar part d’un fitxer del qual n’és responsable TALLER ESCOLA BARCELONA
SCCL, amb la finalitat exclusiva de prestar-li els serveis acordats.
Així mateix, l’informem que pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb els
termes previstos a la pròpia Llei Orgànica 15/99, al TALLER ESCOLA BARCELONA SCCL, C/ Grau i Torras 25
08003 de Barcelona o al mail protecciodedades@teb.org.

Autorització de domiciliació bancària de rebut
NIF/CIF .................................................................................
Nom i cognoms ...............................................................................................................................................................
Carrer .................................................................................................................................

Pis ...................................

Població .............................................................................................................................

Codi Postal ...................

AUTORITZA
A Teb solucions, SCCL amb NIF F 65203069 que des de la lectura del present document i
en caràcter indefinit mentre durin les relacions comercial entre ambdues parts a
efectuar el cobrament mitjançant rebut bancari al compte bancari especificat a la
present autorització tal i com exigeix la llei de serveis de pagament 16/2009.

DADES ENTITAT BANCÀRIA
Nom entitat bancària....................................................................
Domicili entitat bancària...............................................................
IBAN
____ ____ ____ ____

____ ____ ____ ____

Signatura de l’interessat

Data:

____ ____ ____ ____

____ ____ ____ ____

____ ____ ____ ____

Signatura Teb Solucions, SCCL

