
SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ Número:
(espai reservat a la Fira)

Dades del comerç o de la societat

Nom del comerç o de la societat:

NRT (empreses d'Andorra): NIF (empreses estrangeres):

Persona física o jurídica: NIA:

Adreça:

Codi postal: Població: País:

Telèfons: @:

Nom de la persona de contacte:

Sol·licita, d'acord amb les normes d'inscripció, el lloguer de:

Quantitat Preu* Total

Estand especial de 2 x 3 301,50 €

Estand modular de 3 x 3 571,50 €

Suplement passadís central (segons disponibilitat i per cada modulació de 9 m2) 241,20 €

Espai especial, illa central 3.419,10 €

Espai especial, illa lateral 2.936,70 €

Espai exterior de 3x3 amb envelat 571,50 €

Espai exterior de 3x3 sense envelat 256,50 €

Observacions:

* IGI no inclòs

Comunicació

Retolació estandard de l'estand: NO

SI,             Quina?

Nom de l'empresa tal com voleu que figuri a les comunicacions promocionals:

Nombre d'acreditacions per entrar al recinte firal fora de l'horari de públic:

Dades bancàries (Únicament bancs andorrans)

Nom i cognoms del titular del compte:

Entitat bancària: Sucursal:

Compte IBAN:

1



Data i signatura

Andorra la Vella,                                                                                    del  2021

Signatura,

L'expositor declara que coneix i accepta les normes que regulen la contractació i l'ús de les instal·lacions de la Fira d'Andorra la Vella.
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