
 

 

 

 

 

 

Caro cliente, 

Sabia que, se a sua empresa não tiver software certificado 

legalmente impedida de facturar?

Impeça que isto aconteça ao preparar

pela DGCI nº621. Terá ainda acesso a um documento detalhado

assunto, que dá resposta às questões mais frequentes. 

certificar o seu software, consulte

 Conte ainda com o apoio da Vitopal para cumprir as novas exigências legais e 

requisite já ajuda na instalação da sua 

através do nosso número 

para 263 650 149

Caso 

agradecemos que preencham os vossos dados e nos devolvam os mesmos 

fax: 263 650 149, e-mail geral@vitopal.pt

Upgrade  Gescom Certificação

Upgrade GESCOM v17.00 

Local adicional 

Upgrade GESCOM anterior a 

* Campanha: Desconto 5% a pronto pagamento.

Sim, desejo confirmar a encomenda do 

 

GESCOM V 17.00 Quant.: ______

 Sim, com condições especiais 5% PP

O cliente: ____________________________________________

 

 

Sabia que, se a sua empresa não tiver software certificado a partir de 1 de Janeiro de 2011

legalmente impedida de facturar? 

Impeça que isto aconteça ao preparar-se antecipadamente. Programa GESCOM v17.00 

Terá ainda acesso a um documento detalhado que enviamos em anexo

assunto, que dá resposta às questões mais frequentes. Para obter mais informações sobre como deverá 

consulte-nos.  

Conte ainda com o apoio da Vitopal para cumprir as novas exigências legais e 

requisite já ajuda na instalação da sua versão certificada

através do nosso número 263 650 140 ou confirme a sua encomenda por fax 

263 650 149 ou para e-mail geral@vitopal.pt 

Caso V.Exas. estejam interessados no Upgrade acima mencionado, 

agradecemos que preencham os vossos dados e nos devolvam os mesmos 

geral@vitopal.pt ou contacte-nos pelo telefone 263 650 140

 

Upgrade  Gescom Certificação 

 

 

anterior a v16.0  

Valores a acrescer de IVA. 

5% a pronto pagamento. 

Sim, desejo confirmar a encomenda do GESCOM V 17.00 

Quant.: ______ Local Adicional Quant.: ______

Sim, com condições especiais 5% PP 

____________________________________________ Data: ___/___/______

a partir de 1 de Janeiro de 2011, estará 

Programa GESCOM v17.00 já certificado 

que enviamos em anexo sobre este 

informações sobre como deverá 

Conte ainda com o apoio da Vitopal para cumprir as novas exigências legais e 

versão certificada. Contacte-nos 

ou confirme a sua encomenda por fax 

stejam interessados no Upgrade acima mencionado, 

agradecemos que preencham os vossos dados e nos devolvam os mesmos por 

263 650 140. 

350,00€ 

150,00€ 

450,00€ 

Quant.: ______ 

Data: ___/___/______ 

 


