Comunicació núm. 09/2020 – 27 de maig de 2020

Promoció BiblioICATER: pack Ley Concursal COLEX, t’interessa?
Sabíeu que per a la tornada a l’activitat econòmica i judicial després de
la pandèmia es preveu que augmentin fins a un 600% els concursos?
Sabeu que s’ha publicat al BOE durant l’estat d’alarma un text refós de
la Llei Concursal que entra en vigor al mes de setembre?
Perquè pugueu documentar-vos adequadament, l’editorial COLEX ens
ofereix a un preu molt bo exemplars del PACK CONCURSAL, que inclou
el Codi actualitzat LEGISLACIÓN CONCURSAL i el llibre NUEVA LEY
CONCURSAL, PASO A PASO. Els podeu demanar els dos per 16€ o bé
per separat (8€/cadascun, preus amb IVA inclòs).
Si us interessa, demaneu-los a través dels formularis que trobareu a
continuació. Haurem d’arribar a una comanda mínima de 50 exemplars
per poder fer aquesta promoció. Si no hi arribem, us avisarem per mail
que finalment no es farà. Podeu fer la vostra reserva fins dimarts 9 de
juny.

•

Legislación concursal: texto refundido de la Ley Concursal (RDL
1/2020, de 5 de mayo) Cliqueu aquí per reservar el vostre
exemplar

•

Nueva Ley Concursal: todas las novedades del Real Decreto
Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Texto
refundido de la Ley Concursal. A Coruña: Colex, 2020 (Colección
Paso a Paso) Cliqueu aquí per reservar el vostre exemplar

RECOLLIDA DELS EXEMPLARS: L’entrega dels exemplars està prevista per a la
primera setmana de juliol, Ja us informarem quan arribin com caldrà recollirlos a les seus col·legials.

MOLT IMPORTANT: Els/les col·legiats/des que feu la reserva ESTEU COMPRANT
l’exemplar. És una compra que es facturarà via compte bancari. I en fer-vos el
càrrec via banc, us arribarà també la factura (naturalment, sempre que la
promoció es faci efectivament, no si s’anul·la o es suspèn per no arribar al
nombre d’exemplars o per altres raons).
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