
FORMULARI DE SUBSCRIPCIO 
Si desija ser subscriptor d’Edicions Mosseguello reompliga el següent formulari en mayuscules i envie-lo a 

info@edicionsmosseguello.com 

Llinages Nom 
Domicili 
Codic Postal Municipi 
Provincia Pais 
Telefon fix Telefon movil 
Correu Electronic 
NIF / DNI / Passaport Data naiximent 

Solicite, segons les condicions reflexades en este contrat, que me domicilien anualment l’aportacio corresponent 
(29,90€) contra el conte bancari següent: 

IBAN ENTITAT OFICINA DC CONTE 

Nom titular 

En          , a     de      de          

      Firma: (en subscripcions online no es necesari) 

* Garantice que l’informacio i les senyes personals que facilite, són meues, veridiques i exactes.
** Accepte les següents condicions: Les seues senyes de caracter personal se consignaran en un registre automatisat, exclusivament per a la gestio de 

la seua alta com a subscriptor, la gestio administrativa relacionada en la mateixa, la remesa de llibres al seu domicili, i l’enviament d’informacio, per 
mijos telematics o tradicionals, sobre les nostres activitats editorials i culturals. En compliment de la Llei Organica de Proteccio de Senyes i de la Llei de 

Servicis de la Societat de l'Informacio, l'informem que en tot moment pot eixercir els seus drets d’acces, rectificacio, cancelacio i oposicio dirigint-se a 
Edicions Mosseguello per correu postal a la direccio: C/ Jaume Roig, 51 – 4ºC, 12540 - Vilareal , o per mig de l’enviament d’un mensage de correu 
electrònic a info@edicionsmosseguello.com Per eixos mateixos mijos, pot comunicar-nos la revocacio del seu consentiment a rebre informacio de 

Edicions Mosseguello. En els dos casos, haurà d’acompanyar la seua solicitut en la copia d’un document que acredite la seua identitat. 

CONDICIONS 

Si se subscriu obtindra les següents ventages: 
• Per nomes 29,90€ (IVA inc.) rebrà en sa casa un minim de 3 productes Mosseguello a l’any: noveles, estudis, contes infantils, 

comics, proyectes audiovisuals, CD’s de musica en valencià, etc.
• 15% de desconte per a tots aquells productes que desige adquirir, a banda dels asignats per la seua subscripcio.
• Garantisem l'enviament dels llibres, be siga per mensageria privada, o per mig de Correus, previ avis per correu electronic.
• Ademes, independentment dels 3 productes que li corresponen a lo llarc de l’any, podra triar atre producte Mosseguello 

adicional, que li sera enviat en primer lloc.
• Sera el primer en rebre les ultimes novetats de l’editorial, ans de que siguen presentades i estiguen en el mercat. 

I estara colaborant en: 
• Ajudar a fer creixer el mon editorial en llengua valenciana.
• Formacio per als autors mes jovens, i novels.
• Acostar la cultura valenciana als ciutadans del mon.
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