
Transport en factura Ports Deguts

Ordre de Comanda

Comanda a:                                                                   Dades de l'ordenant:

State Marine Nàutica, SLState Marine Nàutica, SL Empresa:*

Ctra del Mig, 90 Qui fa la comanda:* 

08907 L'Hospitalet de Llobregat Adreça  d'enviament:* 

Barcelona Carrer: 

Codi Postal:  Població: 

telf: 93 336 03 06 / 93 335 80 15 Província:  

fax: 93 336 09 09 Telèfon de contacte:  Telf 2: 

correu: pedidos@statemarinenautica.net Correu de contacte: 

Transportista:

Transportista amb qual vol rebre la mercaderia: Aquest que em va millor: el seu nº de telèfon es:

           
 L' horari per l'entrega és el següent: Urgència:

  Matí des de:*    fins:*    i tarda des de:*  fins:*  ;  

  Via de transport, quan escaigui:  

Cos de la comanda:

Codi Descripció Quantitat        PVP           dte.% Total

Forma de pagament:

La meva preferència: Les dades personals que pugui contenir aquesta document podran passar a formar part d'un fitxer 
automatitzat degudament inscrit a la Agencia de Protección de Datos i propietat de State Marine 
Nàutica, SL protegit amb les mesures de seguretat legalment establertes. Aquestes dades només 
s'empraran amb la finalitat de la prestació dels serveis contractats amb el present document i no es 
cediran a tercers. 
De conformitat amb la LOPD 15/1999 de 13 de desembre, s'informa al titular de les dades que pot 
negar-se a la incorporació a l'esmentat fitxer i pot demanar-ne la cancel·lació per escrit a la adreça 
de la capçalera o al correu administracio@statemarinenautica.net   

Enviar la comanda

Total € ...
Base Imposable         IVA%                Total Comanda *

Ordre de Comanda

* Camps Obligastioris

*Més les despeses d'enviament si ho rep a ports pagats

en aquest cas farà el servei el transportista concertat per State Marine Nàutica

    El seu nº de comanda:

Via MarítimaVia Terrestre Via Aèria Via Combinada

mailto:pedidos@statemarinenautica.net?subject=Nova%20comanda

D:20120723194718+02'00'
Ordre de Comanda
Comanda a:                                                                   Dades de l'ordenant:
State Marine Nàutica, SL
State Marine Nàutica, SL
Empresa:*
Ctra del Mig, 90
Qui fa la comanda:* 
08907 L'Hospitalet de Llobregat
Adreça  d'enviament:* 
Barcelona
Carrer: 
Codi Postal: 
 Població: 
telf:
93 336 03 06 / 93 335 80 15
Província:  
fax:
93 336 09 09
Telèfon de contacte: 
 Telf 2: 
correu:
pedidos@statemarinenautica.net
Correu de contacte: 
Transportista
:
Transportista amb qual vol rebre la mercaderia:
Aquest que em va millor:
el seu nº de telèfon es:
 L' horari per l'entrega és el següent: 
Urgència:
  Matí des de:*  
   fins:*  
   i tarda des de:*
 fins:*          
 ;  
  Via de transport, quan escaigui:  
Cos de la comanda:
Codi
Descripció
Quantitat
       PVP           dte.%
Total
Forma de pagament:
La meva preferència:
Les dades personals que pugui contenir aquesta document podran passar a formar part d'un fitxer 
automatitzat degudament inscrit a la Agencia de Protección de Datos i propietat de State Marine 
Nàutica, SL protegit amb les mesures de seguretat legalment establertes. Aquestes dades només 
s'empraran amb la finalitat de la prestació dels serveis contractats amb el present document i no es 
cediran a tercers. 
De conformitat amb la LOPD 15/1999 de 13 de desembre, s'informa al titular de les dades que pot 
negar-se a la incorporació a l'esmentat fitxer i pot demanar-ne la cancel·lació per escrit a la adreça 
de la capçalera o al correu 
administracio@statemarinenautica.net
Enviar la comanda
Total € ...
Base Imposable         IVA%                Total Comanda *
Ordre de Comanda
* Camps Obligastioris
*Més les despeses d'enviament si ho rep a ports pagats
en aquest cas farà el servei el transportista concertat per State Marine Nàutica
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