Distribuïdor oficial de:

Benvolgut client,
Durant dos anys la pandèmia va comportar canvis significatius en alguns aspectes de la
nostra vida, tant en el personal com en el laboral. Aquest 2022 la situació s'ha anat
normalitzant i hem pogut recuperar molts espais de relació i socialització que enyoràvem.
En l'àmbit laboral ha retornat en bona part la feina presencial que havia disminuït i per altra
banda hi ha hagut canvis que han vingut per quedar-se.
El que si és cert que direcció i treballadors han hagut de fer esforços complementaris per fer
front a tota aquesta situació viscuda.
El regal de Nadal és una forma de deixar palès l’agraïment al personal, col·laboradors i
clients pel seu recolzament i esforç.

Des de Martí i Aral li oferim aquest catàleg que té a les mans en què esperem que trobi
aquell obsequi que més s’adapti a les seves necessitats.
Ho fem seguint les nostres exigents directrius de qualitat, presentació i innovació seguint
tots els protocols necessaris des de la més estricta perspectiva sanitària.
Com sempre, li oferim addicionalment més de 4.000 referències entre vins, caves i destil·lats
com a complement del catàleg que li presentem. Sol·liciti’ns informació en el cas que sigui
del seu interès o consulti-ho a la nostra web www.aral.cat.
Restem com sempre a la seva disposició,
Aral Central de Distribucions

DISTRIBUCIONS ARAL SL
Torrent d'en Puig, 7
08358 Arenys de Munt

Contacti’ns
i en parlarem
amb molt

Distribucions Aral

Telèfon: 93 795 10 36

de gust

@distribucionsaral

E-mail: lots@aral.cat // aral@aral.cat
www.aral.cat
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Full de comanda
Data
Nom
Adreça
Població

Codi postal

Telèfon

Persona de contacte

E-mail

NIF o DNI

Rebrà la confirmació de la comanda mitjançant el nostre departament de vendes.

Comanda
Unitats

Referència

Descripció

Preu unitari

Les despeses dels lliuraments a particulars aniran incloses a la factura.

Vol rebre la factura per mail?

Sí

No

Forma de pagament
Transferència anticipada

Efectiu

Transferència

Núm. compte

Gir bancari

Veure condicions de pagament al catàleg.

Dades de lliurament
Liurament a l'empresa, a l'adreça indicada a dalt, del

al

(cal un marge d'uns 4 dies laborables per a les programacions logístiques)

Liurament a particulars (amb targeta)
(Per a un bon servei, cal que les adreces siguin precises i que hi consti el telèfon)

Observacions

Signatura
i Segell de l'empresa

