
Sr.Sra._____________________________________________________________________
amb adreça_________________________________________________________________ 
de la ciutat de________________________    Codi postal__________________________ , 
amb DNI_____________________________
Telèfon______________________________    E-mail_______________________________

Vull ingressar com a soci/a del Club d'Art de la Galeria Anquins a partir
del____/____/____ 
amb una quota mensual de___________€, que faré efectives per mitjà de rebuts
mensuals al banc/caixa__________________________________________________________

        Accepto les bases del Club d'Art.

Senyor/a Director/a del
banc/caixa__________________________________________________________________
Adreça_____________________________________________________________________
Població______________________________

Senyor/a,
Us preguem que a partir del mes de________________ de l'any________ feu efectiu a la
Galeria d'Art Anquins, a nom de Maria Josepa Quinteiro Giner, els rebuts mensuals del
Club d'Art que aquesta galeria presentarà per import de______________€, carregant-los
al compte corrent número____________________________________________________
obert a nom de______________________________________________________________

Atentament,

INSCRIPCIÓ AL CLUB D'ART

D O M I C I L I A C I Ó  B A N C À R I A

C. Campoamor, 2 43202 Reus - TEL.+34 666 674 996 - www.anquins.com - info@anquins.com

signatura
Reus,_________de_________________de________

tel:+34666674996
https://www.anquins.com/ca/forms/1/Contactar-amb-nosaltres


··  Pots adquirir qualsevol obra d’art i gaudir-ne immediatament, pagant-la mitjançant

quotes (fins a 12 mensualitats, sense interessos) amb una entrada inicial del 50%

del valor total.

·  Si després t’interessa estalviar per futures adquisicions, podràs establir la quota

mensual que desitgis (quota mínima de 30 €) i canviar el seu import lliurement. La

quantitat acumulada es destinarà sempre i exclusivament a l’adquisició d’obres d’art.

·  Tens menys de 30 anys? Forma part del Club Jove i podràs adquirir obres a través

de quotes mensuals de 15 €

·  Com a obsequi de benvinguda, obtindràs una carpeta amb tres làmines d’edició

limitada de l’artista Alejandra Caballero.

·  Rebràs la nostra newsletter i les promocions especials per a socis

·  Sempre disposaràs del nostre assessorament artístic, així com del servei de

valoració i taxació de manera gratuïta

BASES DEL CLUB D'ART

FES-TE SOCI DEL CLUB D’ART I APROFITA TOT EL QUE T’OFEREIX!

I A MÉS...
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