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PRESSUPOST/COMANDA

DATA 11/04/2014

D'acord amb les seves indicacions, ens complau presentar-li, per a la seva aprovació, aquesta oferta amb les nostres
condicions generals i les particulars que a continuació es mencionen.
N. comanda client:
Pressupost Núm.: 71.420
Quantitat: 1.300

Preu Unitat

Preu Total

0,5076 €/u.

659,88 €

Referència: ÍNDEX ANUAL INFORMACIONES 2014
Concepte: Manuals de 20 pp.

Format: DIN A4
Paper: estucat semimat de 70 g.
Impressió a 1+1 negre
Enquadernat a l'americana pel cantó esquerra
Lliurament: 140 u.a Asociación Hispano Alemana. San Elías, 29-35, 5º 3ª, Barcelona +
1.160 U. a Mailing BCN.
Planxes CtP incloses amb trama estocàstica de 20 microns, a partir de document PDF
subministrat pel client a través del nostre portal web Insite.

L'acceptació d'aquest pressupost implica l'autorització i conformitat del client per a que CEVAGRAF, S.C.C.L. realitzi la impressió en CMYK d'acord amb
la Normativa Europea d'impressió ISO en litografia offset 12647:2-2004, a falta de proves de color contractuals i/o impressions anteriors, ambdues
realitzades per CEVAGRAF, S.C.C.L.
Aquest pressupost es veurà incrementat per l'IVA corresponent, tindrà una validesa de 30 dies, i està subjecte a les variacions dels preus dels materials
a utilitzar. Un cop s'acabi el termini de 30 dies, el preu d'aquest pressupost pot ser incrementat sense previ avís. En cas d'aprovació, preguem el retorni
degudament signat al fax 93 586 11 46.
Un cop acceptat aquest pressupost, el termini per subministrar els arxius és de 30 dies, en cas contrari el preu pot ser incrementat sense previ avís.
Aquest pressupost, i la seva posterior comanda, en cas d'acceptació, està subjecte a les Normas y Condiciones Generales de Contratación, Distribución
y Venta de las Industrias de Artes Gráficas y Manipulados, reconegudes com a usos de comerç per la Federación Nacional de Industrias Gráficas.
CEVAGRAF, S.C.C.L. i el client declaren que, en cas d'acceptació del present pressupost, se sotmeten expressament a la Jurisdicció dels tribunals de
la ciutat de Rubí (Barcelona), per a qualsevol reclamació o divergència que es derivin de la relació contractual.
La responsabilitat de CEVAGRAF, S.C.C.L. quedarà limitada, en qualsevol cas, a l'import de la comanda.
CEVAGRAF, S.C.C.L. no es fa responsable del contingut dels textos, ni de les errades ortogràfiques i gramaticals, que apareguin en els textos lliurats
pel client en suport informàtic, bé siguin documents exclussivament de text o bé documents finals per a reproduir.

Conformitat del client,
signatura i segell de l'empresa

Cristóbal Fernández
Departament Comercial

Observacions client

