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Destakx anoGov | Formulário de adesão

Por favor, leia atentamente o formulário e preencha-o de forma legível. Obrigado.

Nome / Entidade:

Morada:

Email:

Concelho:

Código Postal:

Modos de pagamento:

Dados de Pagamento

Valor de subscrição:      200,00€ + IVA

(Selecione a opção pretendida)

Transferência bancária para o NIB: 0018 0003 23608169020 17

Cheque para ANO - Sistemas de Informática e Serviços, Lda. (Travessa Alferes Malheiro, 105 - 4000-060 Porto, Portugal)

Fax: Telemóvel:

Distrito:

Localidade:

NIF / NICP:

Email:*

Contacto:* Telefone:*

Telefone:

Colaborador responsável.*

Dados do Fornecedor

Subscrição anual (Valor de campanha)

Termos e Condições do Serviço

1. A adesão ao serviço Destakx coloca-o numa posição de destaque junto das entidades anoGov;
2. Cada licença de adesão ao Destakx tem a validade de 1 ano (12 meses);
3. O serviço Destakx converte-o automaticamente num Fornecedor+, ou seja, garante-lhe o acesso a funcionalidades e serviços avançados da anoGov:

3.1. Filtros de pesquisa avançada;
3.2. Download em série;
3.3. Atendimento diferenciado por equipa de apoio técnico e comercial especializados.

4. A ativação do Destakx é efetuada mediante o envio do comprovativo de pagamento e formulário de inscrição disponível em www.anogov.com;
5. O serviço de Destakx é disponibilizado num prazo de 24 horas (nos dias úteis), após a receção do comprovativo de pagamento;
6. Este serviço renova automaticamente. A intenção de não renovação deve ser comunicada previamente à anoGov com a antecedência mínima de 30 dias.
    Li e aceito os termos e condições do serviço.

NOTA: Após preenchimento do formulário, por favor, enviar para comercial@ano.pt juntamente com o comprovativo de pagamento.
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