El Col·legi d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació Tarragona creu que és positiu
pels seus col·legiats tot allò que faciliti la realització de la seva activitat professional, i en concret
considera important facilitar l'accés a determinades eines informàtiques que avui en dia són
imprescindibles per exercir-la. En aquest sentit hi ha un acord entre el Col·legi i l'ITeC per tal que els
col·legiats i col·legiades puguin disposar del TCQ EXPRÉS.
Si hi esteu interessats/ades, empleneu aquesta fitxa i lliureu-la als Serveis Col·legials del Col·legi.
Cal complimentar totes les dades.

Nom i Cognoms
Domicili

NIF

CP

Població

Tel.

e-mail

Núm. col·legiat/ada

Data col·legiació

TCQ EXPRÉS
Mòdul de pressupostos i condicions tècniques
Mòdul d'estudis de seguretat i salut
Selecció del Banc BEDEC de preus i plecs de condicions tècniques
(Trieu una opció)

Edificació
Enginyeria Civil

Preu alta 30 euros + IVA.
Preu anual per gaudir de 300 hores/any + suport telefònic fins 10 hores/any + actualitzacions: 25 euros + IVA
*Aquests import s'actualitzarà cada any amb l'IPC de Catalunya.

Pagament per VISA o transferència al compte de l'ITeC ES63 0234 0002 5090 0030 1720.

Rebreu un correu electrònic del Departament Comercial de l'ITeC per descarregar i activar la llicencia d'ús.

Per a més informació podeu contactar amb el Departament Comercial de l'ITeC, telèfon 93 309 34 04,
correu: comercial@itec.cat.
Així mateix, per a qualsevol dubte o possible incidència en la instal·lació i utilització dels programes, podeu adreçar-vos
a l'ITeC, Departament de Suport Tècnic i Formació, telèfon 93 507 25 00, correu: suport@itec.cat.
Horari: de dilluns a dijous 9 a 14 hores i de 15 a 18 hores i divendres de 9 a 14 hores.

Totes les dades de caràcter personal són tractades segons estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
Podeu adreçar-vos a l'ITeC, Wellington 19, ES08018 Barcelona, per tal d'exercitar els drets d'oposició, rectificació i cancel·lació.
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