INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.eko web-ean izena emateko aukera duzula gogoratzen dizugu. Honela webak eskaintzen dizkizun aukera desberdinak
lortuko dituzu:

Egin dituzun igarotzeak aztertu eta jaitsi

Edukitako deskontuak edo laguntzak ezagutu edo eduki ditzakezunak ezagutu

Behar izatekotan, datuak aldatu

Fakturak eskatu eta kudeatu

Behar dituzun kopiak zuzenki lortu

Mezuak jaso

…

https://interbiak.bizkaia.eus/gestion_usuarios/login.asp?Idioma=eu

Eskaera paperean egitekotan, ondoren agertzen diren datuak bete eta eskatzen diren dokumentuak eranstea ez ahaztu.

FAKTURA ESKAERA
Nik, behean izenpetu dudan honek, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P., S.A.M.P.-k kudeatzen dituen AP-8 Autopistaren Bizkaiko zatian, AP8-Metropoliaren Hegoaldeko
Sahiesbidean eta Artxandako Tuneletan ordaindutako bidesarien fakturak jaso nahi ditudala eskatzen dut

TITULAR DEN ESKATZAILEAREN ZERGA DATUAK *
(eskatzen diren atal guztiak betetzea ezinbestekoa da)
* Ondoren esleitzen diren datuek, erabateko doitasunarekin, bat etorri behar dute, NAN/IFZ-ean agertzen direnekin, eta beretako eguneratutako mantenua eskatzailearen
erantzukizuna da. INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P.-ek indarreko araudiak ezartzen dituen aldaketak egiteko eskubidea gordetzen du
ERREGISTRO MOTA

 PARTIKULARRA

 ENPRESA

NAN/IFZ

IZEN ABIZENAK/ENPRESA IZENA:
HELBIDEA:

P.K.:

PROBINTZIA:

UDALERRIA:

HERRIALDEA:

TELEFONOA:

E-MAILA:

 EMAILA

BIDALKETA MOTA:

JAKINARAZPENETARAKO HIZKUNTZA:

 EUSKERA

 GAZTELANIA

GENEROA (PARTIKULARRAK SOILIK)

 GIZONA

 POSTA
 EMAKUMEA

ESKATZAILEAREN SINADURA ETA DATA

FAKTURAK BIDALTZEKO HELBIDE POSTALA
Fakturak bidaltzeko helbidea eta zerga-helbidea ezberdinak direnean bakarrik emango da informazio hau
IZEN ABIZENAK/ENPRESA IZENA:

HELBIDEA:

P.K.

UDALERRIA:

PROBINTZIA:

HERRIALDEA:

ESKUDIRUTAN ORDAINDUTAKO BIDESARIAK
NTERBIAK, SA-k luzatutako ordainagirak bakarrik bidali behar dira eta ESKUDIRUTAN ordaindutakoak BAKARRIK

BANKU TXARTELAZ edo OBE-z ORDAINDUTAKO BIDESARIAK
OBE edo/eta txartelen TITULARTASUN JATORRIZKO agiria bidali behar da. OBE edo/eta txartelen agiriak igorle den erakundeak sinaturikoa izan behar da, eta
agiriak, txartela edo OBEak duen zenbaki OSOAZ gain, titularra denaren datuak izan behar ditu. (NAN/IFZ, Abizenak eta Izena/Enpresa Izena). Datu hauek
ESKATZAILEAREN DATU BERDINAK IZAN BEHAR DIRA.
Noiztik eskatzen da faktura:

Hilabetea____________________Urtea_____________ (Ezer ez esatekotan, eskaera jaso dan hilebetetik aurrera egingo da).

OBE edo txartelen zenbaki OSOA:
1.

5.

2.

6.

3.

7.

4.

8.

Eskaera eta beharrezko diren agiriak honako helbidera bidali behar dira:: INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. – Fakturazioa - Kanariar Ugarteak, 19-1– 48015 Bilbo (Bizkaia)
Indarreko legeriarekin bat, jakinarazten dizugu zuk emandako datuak fitxategi automatizatu batean sartuko direla, kontrakorik adierazten ez baduzu. Datuok bezeroen atalari lotutako helburuetarako erabiliko dira. Datuetan sartzeko, datuak
zuzentzeko, datuak ezerezteko edo datuen aurka egiteko eskubideak erabiltzeko, INTERBIAK BIZKAIA, S.A.M.P. Kanariar Uharteak 19, 1. solairuko bulegora joan behar duzu (48015 Bilbo, Bizkaia)

