SOL·LICITUD
TARGETA SOLRED

Nº Client

Targeta SOLRED Classic (Andorra, Espanya i Portugal)

Via-T (40€/4 anys) opcional

Targeta SOLRED DKV (Europa excepte França)

DADES CORRESPONDÈNCIA

Les empreses han d’adjuntar una fotocòpia de l’N.R.T.

Nom / Raó Social
Cognoms / Persona de Contacte
Nº Cens (Nº CASS) / NRT
Adreça
Població
Telèfon
Mòbil
E-mail
Empresa on treballa

DADES DOMICILACIÓ BANCÀRIA

Imprescindible aval bancari (pàgina 2)

Banc
I.B.A.N.

MATRÍCULES

En cas de demanar el VIA-T, fer check a la matrícula que voleu associar

SOLRED genera una targeta per matrícula.
En cas de voler associar més d’una matrícula
a una targeta, indicar nº Passaport/DNI:

Data

Signatura
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AVAL BANCARI
El banc ___________________________________________________________________________________________________________
amb domicili a____________________________________________________________________________________________________
representat pel Sr./per la Sra._______________________________________________________________________________________
amb poders suficients per obligar-se en aquest acte, segons resulta de l’escriptura núm.______________________________
del notari Sr./Sra._________________________________________________________________________________________________ .

AVALA
Pel present document de forma solidària, tan amplia com a dret sigui necessari, i amb renúncia expressa als beneficis
d’ordre i divisió al Sr./la Sra.___________________________________________________________________________ , amb domicili
a________________________________________________________________________________________________________________ ,
davant de CARBURANTS I DERIVATS S.A., amb domicili a l’avinguda d’Enclar, núm. 142 de Santa Coloma, fins a una
quantitat màxima de_________________________________________________ euros (__________________ euros) per respondre
al pagament de les transaccions comercials que realitzi amb les targetes emeses per SOLRED S.A., de les que pugui ser
titular, així com les compres de productes i serveis prestats per CARBURANTS I DERIVATS S.A.
En virtut de l’exposat anteriorment el banc_______________________________________________ , es compromet a pagar a
CARBURANTS I DERIVATS S.A., a simple prestació per escrit de la quantitat que es reclama, fins a l’import de la present
garantia, sense que sigui admissible cap excusa ni oposició per part de l’avalat a l’execució d’aquest aval.
La present garantia tindrà una vigència indefinida , mentre no sigui denunciada mitjançant carta certificada amb preavís
de tres mesos a la data del seu venciment.

Fet a_____________________________________________ , el_____________ de_____________________________ del______________ .

Signatura i segell de l’avalista
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