ARA, FER LA TEVA COMANDA
ÉS MÉS FACIL I RÀPID!
Entra: abacus.coop/ca/full-de-comanda
i descarrega't el full de comanda ja confeccionat amb
els productes més habituals.
Només hauràs d'indicar les unitats que necessites de
cada producte i també podràs incloure'n d'altres.

COM FER LES TEVES COMANDES
INTERNET:
materialescolar.abacus.coop
CORREU ELECTRÒNIC:
comandes@abacus.coop
TELÈFON:

Servei de comandes: 934 150 381

Horari: de dilluns a dijous de 8:30 h a 14 h i de
15 h a 18:30 h, i divendres de 8 h a 15 h.

Altres telèfons de contacte:

Atenció web: 935 153 109 ext. 9035
Comptabilitat clients: 932 178 166 ext. 9001

LLIURAMENT I TRANSPORT
Lliurament
Totes les trameses van acompanyades del corresponent
albarà. Posteriorment rebreu la factura per correu electrònic.
Transport
Serà gratuït per a comandes de més de 35€ (per a comandes
inferiors a aquests imports consulteu el vostre gestor/a
comercial), excepte per a les comandes de llibres de text, en
que caldrà pactar les condicions prèviament.
Quan rebeu la comanda verifiqueu que el nombre de paquets
es correspongui amb l’albarà i que l’estat dels embalatges
és correcte. Per a qualsevol reclamació us agrairem que ens
aviseu en un termini de 24 hores.

Condicions i forma de pagament *
Termini de pagament
• Les factures s’abonaran al cap de 30 dies de la seva data.

DISPONIBILITAT,
DEVOLUCIONS I GARANTIA

FORMA DE PAGAMENT

Devolucions

Transferència bancària (indiqueu clarament qui l’envia):
ES12-2100-0832-6702-0035-4083 de La Caixa.

Si rebeu algun article defectuós o el voleu retornar, heu de
fer el següent:
• Comunicar-ho prèviament al Servei de Comandes al
Tel. 934 150 381 o 932 178 166 (Ext. 9001). A continuació
rebreu un correu electrònic amb una etiqueta adjunta,
en què se us confirmarà la recollida de la devolució.
• Deixar junt amb el material (ben empaquetat) la
fotocòpia de l’albarà o la factura i l’etiqueta inclosa al
correu electrònic esmentat anteriorment.
• Fer la devolució abans de 15 dies després d’haver rebut
la comanda amb l’embalatge original.
Articles no disponibles
Farem tots els esforços per mantenir en estoc tots els
articles d’aquest catàleg. Pot succeir, però, que algun dels
articles que demaneu no el tinguem; si és així rebreu la
informació corresponent.
En el cas que no el tinguem en estoc us podrem subministrar
un producte substitutiu.
Garantia
Tots els productes subministrats per Abacus Cooperativa
gaudeixen de la corresponent garantia marcada pel
fabricant o per la llei vigent, pel que fa a defectes de
fabricació.

ESCOLES
Xec nominatiu enviat a: ABACUS Perú 186, 08020 Barcelona

Domiciliació bancària. Ens heu d’enviar les dades de la
domiciliació juntament amb la comanda i avisar el vostre
banc o caixa.
AMPES
Preferentment pagament per domiciliació bancària.
EMPRESES
Domiciliació bancària.
Ens heu d’enviar les dades de la domiciliació juntament
amb la comanda i avisar el vostre banc o caixa.
(*) Poden establir-se altres condicions per a comandes
especials

Els preus
Són els indicats en aquest catàleg. Es mantindran sense canvis sempre
que no es produeixin oscil·lacions del tipus de canvi o modificacions de
preus dels proveïdors. Els preus d’aquest catàleg seran vàlids tret que es
produeixi alguna errada tipogràfica. Els articles suporten un IVA reduït del
4% o del 21%.
Preus vàlids fins al 31 de desembre de 2016.
Els preus es mantenen permanentment actualitzats al nostre web
materialescolar.abacus.coop

Full de comanda
COMANDES:

INTERNET:
materialescolar.abacus.coop

CORREU ELECTRÒNIC:
comandes@abacus.coop

TELÈFON:
934 150 381

F-VEN-FCC
CODI CLIENT:

NOM CLIENT:

DATA:

REFERÈNCIA DE LA COMANDA:

NIF DESTINATARI DE FACTURA:
ADREÇA:
CODI POSTAL:

POBLACIÓ:

TELÈFON:

ADREÇA ELECTRÒNICA:

PERSONA QUE FA LA COMANDA:
Marqueu amb una creu l’opció desitjada:
FACTURACIÓ:

Facturació mensual (totes les comandes del mes juntes en una factura)
Facturació per comanda (cada comanda en una factura per separat)

Si l’adreça de lliurament és diferent:
NOM:
ADREÇA:
CODI POSTAL:

Codi

POBLACIÓ:

Quantitat

TELÈFON:

Descripció

Preu Unitari

Subtotal:

Preu Total

Suma anterior:

Codi

Quantitat

Descripció

Preu Unitari

Preu Total

Import total de la comanda:
Transport gratuït per a comandes superiors a 35€.
Forma de pagament

Adjuntem full de domiciliació bancària

