MEGRENDELŐLAP / Előfizetési szerződés

(Az ÁSZF-fel együttesen)
1147 Budapest, Telepes utca 4. • Tel.: +36 1 222 3130 • Fax: +36 1 470 0750 •
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Cégjegyzékszám: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága 01 09 367756 • Adószám: 12012187-2-42

Cég- és jogi információ a sikerhez

A JELEN MEGRENDELŐLAP FONTOS, EGYES ESETEKBEN A SZOKÁSOS SZERZŐDÉSI GYAKORLATTÓL ÉS A SZOLGÁLTATÓ ÁLTAL KORÁBBAN
ALKALMAZOTT FELTÉTELEKTŐL ELTÉRŐ RENDELKEZÉSEKET TARTALMAZ A FELEK JOGAIRA ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRE VONATKOZÓAN, EZÉRT
AZT KÉRJÜK FIGYELMESEN ÁTOLVASNI!

A jelen akciónk a 2015. augusztus 31-ig beérkezett megrendelésekre vonatkozik!

A1) Kérjük, jelölje X-szel a megrendelni kívánt Szolgáltatást*!
Akciós csomag

Online

FMUK_DZS

Üzletkötő:
Nettó Előfizetési Díj**

Az akciós csomagban foglalt Szolgáltatások
***

OPTEN OptiJUS adatbázis (magyar joganyag ), amely tartalmazza:
•
BH-k, IH-k
•
2 kommentár (régi Ptk., Ket.)
•
több mint 1900 iratminta



Basic csomag



Premium csomag

Új Ptk. nagykommentár modul
Egyszeri AJÁNDÉK az első évben: a Basic csomag egy egyidejű felhasználóra
vonatkozó éves bruttó Előfizetési Díjának (31 745 Ft) értékében, csak és kizárólag
a jelen megrendeléssel egyidejűleg választható kiadvány(ok)
(A kiadványok listája, amelyből választhat, az A3) pontban található.)
OPTEN OptiJUS adatbázis (magyar joganyag***), amely tartalmazza:
•
BH-k, IH-k
•
2 kommentár (régi Ptk., Ket.)
•
több mint 1900 iratminta
Új Ptk. nagykommentár modul
Nagykommentár modul (összesen 33 kommentárral)
Döntvény modul
Ítéletkereső modul
Új! Intelligens Nyomtatványkitöltő modul (cégadatok behúzása)
Egyszeri AJÁNDÉK az első évben: a Premium csomag egy egyidejű felhasználóra
vonatkozó éves bruttó Előfizetési Díjának (63 490 Ft) értékében, csak és kizárólag
a jelen megrendeléssel egyidejűleg választható kiadvány(ok)
(A kiadványok listája, amelyből választhat, az A3) pontban található.)

2 083 Ft+áfa/hó
(bruttó 2 645 Ft/hó)
azaz
24 996 Ft+áfa/év
(bruttó 31 745 Ft)

4 166 Ft+áfa/hó
(bruttó 5 291 Ft/hó)
azaz
49 992 Ft+áfa/év
(bruttó 63 490 Ft

További
felhasználók
száma: …………….

A fenti Előfizetési Díjak egyidejűleg egy felhasználó általi igénybevételre vonatkoznak. További egyidejű hozzáférési
lehetőséget felhasználónként az aktuális Előfizetési Díj 50%-áért biztosítunk.
A2)
Rendelhető Kiegészítő online modulok (kizárólag az egyik akciós csomag megrendelése esetén rendelhetők)



Döntvény modul és Ítéletkereső modul (Válassza a Premium csomagot és ezt a modult megkapja ajándékba!)



Nagykommentár modul (Válassza a Premium csomagot és ezt a modult megkapja ajándékba!)



Idegennyelvű Jogi Adatbázis



EU modul online



Nagy Iratmintatár modul online



Hatásköri jegyzék modul online



Új! Intelligens Nyomtatványkitöltő modul (Válassza a Premium csomagot és ezt a modult megkapja ajándékba!)

Nettó Előfizetési Díj (Ft)**

3 600 Ft+áfa/hó
(bruttó 4 572 Ft/hó)
3 650 Ft+áfa/hó
(bruttó 4 636 Ft/hó)
8 000Ft+áfa/hó
(bruttó 10 160 Ft/hó
2 100 Ft+áfa/hó
(bruttó 2 667 Ft/hó)
2 100 Ft+áfa/hó
(bruttó 2 667 Ft/hó)
1 900 Ft+áfa/hó
(bruttó 2 413 Ft/hó)
1 600 Ft+áfa/hó
(bruttó 2 032 Ft/hó)

Rendelhető egyéb online Szolgáltatások


CÉGTÁR Pénzügyi adatok és létszám modullal



(kizárólag a CÉGTÁR Pénzügyi adatok Szolgáltatással együtt rendelhető)




OPTEN - Kapcsolati Háló modul online

Címkapcsolati Háló modul
(kizárólag az OPTEN Kapcsolati Háló modul előfizetéssel együtt rendelhető)

Marketing modul online

(kizárólag a CÉGTÁR Pénzügyi adatok Szolgáltatással együtt rendelhető)



Automatikus Partnerfigyelő Rendszer (APAFI) 1-50 partnerig



Az Automatikus Partnerfigyelő Rendszer (APAFI) mellé rendelhető Cégfigyelő extra modul (1-50 partnerig)



Az Automatikus Partnerfigyelő Rendszer (APAFI) mellé rendelhető Adós modul (1-50 partnerig)

A fenti Előfizetési Díjak egyidejűleg egy felhasználó általi igénybevételre vonatkoznak. További egyidejű hozzáférési
lehetőséget felhasználónként az aktuális Előfizetési Díj 50%-áért biztosítunk. (Kivéve az APAFI és az Idegennyelvű
Jogi Adatbázis Szolgáltatás esetén, amellyel kapcsolatban további információkért kérjük, keresse üzletkötőinket!)

3 000 Ft+áfa/hó
(bruttó 3 810 Ft/hó)
2 500 Ft+áfa/hó
(bruttó 3 175 Ft/hó
2 860 Ft+áfa/hó
(bruttó 3 632 Ft/hó)
3 850 Ft+áfa/hó
(bruttó 4 890 Ft/hó)
2 900 Ft+áfa/hó
(bruttó 3 683 Ft/hó)
500 Ft+áfa/hó
(bruttó 635 Ft/hó)
500 Ft+áfa/hó
(bruttó 635 Ft/hó)
További felhasználók
száma: …………….

Az Előfizetési Díj a fizetési gyakoriságnak megfelelően egy évre előre, egy összegben fizetendő.

Előfizetési Időszak: ⌧

1 év

Fizetési gyakoriság: ⌧ éves

* A jelen Előfizetési Szerződésben nagy kezdőbetűvel használt, külön meg nem határozott fogalmak jelentését az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (Szolgáltató)
elektronikus jogi, üzleti és céginformációs szolgáltatásának igénybevételére vonatkozó általános szerződési feltételek (ÁSZF) határozzák meg.
** A megjelölt Előfizetési Díj egyidejűleg egy Előfizető általi igénybevételre vonatkozik.
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*** Az OPTEN OptiJUS adatbázis tartalmazza: a Magyar Közlönyben, és egyes ágazati közlönyökben megjelent jogszabályokat (az önkormányzati rendeletek kivételével) és az ott
megjelent egyéb anyagokat 1988-ig visszamenő időállapotokkal, a törvényjavaslatokat, a törvények indokolásait, a Kúria irányítási eszközeit, a Kúriai Döntésekben közzétett BH-kat
1975-ig és az Ítélőtáblai Határozatok című lapban közzétett ítélőtáblai döntéseket, valamint a NAV jogalkalmazást segítő anyagait.

1.

Az Előfizetési Szerződés a Megrendelőlapon az „Előfizetési Időszak” pontban megjelölt határozott időtartamra jön létre, amely annak elteltével, valamint ezt
követően évente minden további nyilatkozattétel nélkül automatikusan meghosszabbodik újabb 1 (egy) évvel, amennyiben a felek valamelyike azt a Fordulónapot
megelőzően nem mondja fel írásban a Fordulónapot megelőző napra, úgy, hogy a felmondás legkésőbb 30 (harminc) nappal a Fordulónap előtt kézbesítésre
kerüljön a másik fél részére. A Fordulónap minden évben az Előfizetési Szerződés hatálybalépésének napjával megegyező naptári nap, amennyiben az adott
hónapban nincs olyan nap, úgy az adott hónap utolsó napja, amely egyben a következő Előfizetési Időszak kezdő napja; ingyenes Előfizetési Időszakot is
biztosító Előfizetési Szerződés esetén minden évben az ingyenes Előfizetési Időszak lejártát követő nappal megegyező naptári nap, amennyiben az adott
hónapban nincs olyan nap, úgy az adott hónap utolsó napja, amely egyben a következő Előfizetési Időszak kezdő napja.

2.

Az Előfizetési Szerződés felmondásának elmaradását a felek kifejezetten az Előfizetési Szerződés hatályának fenntartására irányuló szándékot kifejező
jognyilatkozatként értékelik.

A3)

Ajándékként választható, valamint megrendelhető nyomtatott kiadványok

Kérjük, jelölje X-szel a megrendelni kívánt termék(ek)et!
Az Opten Informatikai Kft. gondozásában megjelenő kiadványok címe

Példányszám

Ár



ÚJ! A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény nagykommentárja (hamarosan)

14 000 Ft+5% áfa
(bruttó 14 700 Ft)



ÚJ! A csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény nagykommentárja (hamarosan)

12 286 Ft+5% áfa
(bruttó 12 900 Ft)



ÚJ! A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény nagykommentárja (hamarosan)

14 000 Ft+5% áfa
(bruttó 14 700 Ft)



ÚJ! A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény kommentárja
(hamarosan)

9 429 Ft+5% áfa
(bruttó 9 900 Ft)



ÚJ! A fizetési meghagyásos eljárásról szóló 2009. évi L. törvény kommentárja (hamarosan)

9 429 Ft+5% áfa
(bruttó 9 900 Ft)









ÚJ! Jogásznapló és Zsebnapló 2016 (várhatóan 2015. december)
A Jogásznapló az ügyvédek és más jogalkalmazók munkájához nélkülözhetetlen legfrissebb kategorizált
kontaktinformációkat (név, cím, telefon- és faxszám, e-mail cím, félfogadási idő stb.) tartalmazza a különböző
intézményekhez (minisztériumok, országos hatáskörű szervek, központi hivatalok stb.)
Az új Ptk. konverziós táblája
A kiadvány az 1959. évi IV. törvény és az ahhoz kapcsolódó egyes magánjogi jogszabályokat, valamint az új Ptk.
rendelkezéseit felelteti meg egymásnak táblázatos formában.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény magyarázata 2011
A jogszabály részletes magyarázata, amely több mint két és fél ezer oldalon keresztül több ezer jogesetet beépítve
magyarázza a jogszabály alkalmazása során felmerülő egyes problémákat, élethelyzeteket, így ad gyakorlati útmutatót az
olvasónak.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a kapcsolódó jogszabályok nagykommentárja
2014. március 15-én jelentős változás történt a magyar jogrendszerben, hatályba lépett a 2013. évi V. törvény, vagyis az új
Polgári Törvénykönyv (új Ptk.). Az OPTEN Kft. Osztovits András kúriai bíró szerkesztésében megjelent négykötetes
nagykommentárja már a 2013. év végén megjelent hatályba léptető, és az új Ptk. miatt több száz más törvényt módosító
jogszabályokat is figyelembe veszi.
Ptk.+ jogszabálygyűjtemény Kúriai iránymutatásokkal
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről a Kúria 1/2014. PJE jogegységi határozatával felülvizsgált elvi
iránymutatásokkal és új Ptk. - régi Ptk. irányú konverziós táblával! A kiadvány a gyakorló ügyvédek mellett a közjegyzők,
vállalati jogtanácsosok, bírók és ügyészek számára nyújt segítséget a mindennapi munkához.

5 800 Ft+5% áfa
(bruttó 6 090 Ft)
4 800 Ft+5% áfa
(bruttó 5 040 Ft)
14 200 Ft+5% áfa
helyett most
7 100 Ft+5% áfa
(bruttó 7 455 Ft)
23 800 Ft+5% áfa
(bruttó 24 990 Ft)

15 000 Ft+5% áfa
(bruttó 15 750 Ft)

Bírói Gyakorlat Füzetek - BGyF (1 - 2 - 3. évfolyam)
Az OPTEN Kft. kiadványsorozata: tematizált döntvények magyarázott gyűjteménye.
1.
évfolyam



1. kötet - Orosz Árpád: Végrendelet



2. kötet - Fézer Tamás: Társasági jogviták



3. kötet - Bereczky Sára: Házassági vagyonjog

4 700 Ft+5% áfa
(bruttó 4 935 Ft)
4 700 Ft+5% áfa
(bruttó 4 935 Ft)
4 700 Ft+5% áfa
(bruttó 4 935 Ft)



4. kötet - Karsai Krisztina: Közlekedési bűncselekmények

4 700 Ft+5% áfa
(bruttó 4 935 Ft)



5. kötet - Villám Krisztián: Szomszédjogok



6. kötet - Bereczky Sára: Perújítás a polgári perben



7. kötet - Nemessányi Zoltán: Általános szerződési feltételek



Teljes 1. évfolyam (1-7. kötet) - KEDVEZMÉNYES ÁR!

2.

4 700 Ft+5% áfa
(bruttó 4 935 Ft)
4 700 Ft+5% áfa
(bruttó 4 935 Ft)
4 700 Ft+5% áfa
(bruttó 4 935 Ft)
28 000 Ft+5% áfa
(bruttó 29 400 Ft)

évfolyam



8. kötet - Orosz Árpád: Tartási, életjáradéki és öröklési szerződések



9. kötet - Madai Sándor: Csalás



10. kötet - Metzinger Péter: Bizonyítás a polgári perben



11. kötet - Kovács András: Ingatlan-nyilvántartás



12. kötet - Osztovits András: Felülvizsgálat polgári perekben

4 700 Ft+5% áfa
(bruttó 4 935 Ft)
4 700 Ft+5% áfa
(bruttó 4 935 Ft)
4 700 Ft+5% áfa
(bruttó 4 935 Ft)
4 700 Ft+5% áfa
(bruttó 4 935 Ft)
4 700 Ft+5% áfa
(bruttó 4 935 Ft)



13. kötet - Simonné Gombos Katalin: 10 éve az Európai Unióban – az előzetes döntéshozatali eljárás
magyar tapasztalatai

4 700 Ft+5% áfa
(bruttó 4 935 Ft)



Teljes 2. évfolyam (8-13. kötet) - KEDVEZMÉNYES ÁR!

24 000 Ft+5% áfa
(bruttó 25 200 Ft)

3.



évfolyam
4 700 Ft+5% áfa
(bruttó 4 935 Ft)

14. kötet - Bartal Géza – Farkas Attila: Hibás teljesítés
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4 700 Ft+5% áfa
(bruttó 4 935 Ft)



15. kötet - Orosz Árpád: Tulajdonjog megszerzése eredeti szerzésmóddal (hamarosan)



16. kötet - Pribula László: Sajtó-helyreigazítás (hamarosan)



17. kötet - Dudás Gábor-Tátrai Tünde: Közbeszerzési perek (hamarosan)

4 700 Ft+5% áfa
(bruttó 4 935 Ft)
4 700 Ft+5% áfa
(bruttó 4 935 Ft)



18. kötet - Osztovits András: Fizetésképtelenségi eljárások (hamarosan)

4 700 Ft+5% áfa
(bruttó 4 935 Ft)



19. kötet - Heinemann Csilla: ÁFA-perek (hamarosan)

4 700 Ft+5% áfa
(bruttó 4 935 Ft)



Teljes 3. évfolyam (14-19. kötet) - KEDVEZMÉNYES ÁR!

24 000 Ft+5% áfa
(bruttó 25 200 Ft)

Jogesetek Magyarázata - JeMa
Negyedévenként megjelenő folyóirat a magyar jogi kultúra megújításáért a bírósági ítéletek elemzésén keresztül.
Nyomtatott alapú előfizetés esetén ugyanezen lapszámok online olvasható verziójához is biztosítunk hozzáférést, a megrendelt lapszámok
darabszámával megegyező egyidejű felhasználó részére, annyiszor 3 (három) hónap időtartamra, amennyi lapszám megrendelésre került. A
kiadvány online hozzáférésének biztosítására a számla teljes összegének kiegyenlítését követően kerül sor. Amennyiben ezen kiadványainkat
kizárólag online formában szeretné megrendelni, úgy azt honlapunkon, a www.opten.hu oldalon teheti meg!
Amennyiben a korábbi lapszámok iránt érdeklődik:



2010. évfolyam lapszámai (2010/1-2-3-4.) nyomtatott kiadásban

16 380 Ft+5% áfa
(bruttó 17 199 Ft)



2011. évfolyam lapszámai (2011/1-2-3-4.) nyomtatott kiadásban

16 380 Ft+5% áfa
(bruttó 17 199 Ft)



2012. évfolyam lapszámai (2012/1-2-3-4.) nyomtatott kiadásban

18 200 Ft+5% áfa
(bruttó 19 110 Ft)



2013. évfolyam lapszámai (2013/1-2-3-4.) nyomtatott kiadásban

18 200 Ft+5% áfa
(bruttó 19 110 Ft)



2014. évfolyam lapszámai (2014/1-2-3-4.) nyomtatott kiadásban

18 200 Ft+5% áfa
(bruttó 19 110 Ft)

2014. évfolyam



2014/1. szám nyomtatott kiadásban

5 400 Ft+5% áfa
(bruttó 5 670 Ft)



2014/2. szám nyomtatott kiadásban

5 400 Ft+5% áfa
(bruttó 5 670 Ft)



2014/3. szám nyomtatott kiadásban

5 400 Ft+5% áfa
(bruttó 5 670 Ft)



2014/4. szám nyomtatott kiadásban

5 400 Ft+5% áfa
(bruttó 5 670 Ft)

2015. évfolyam



2015/1. szám nyomtatott kiadásban (hamarosan)

5 400 Ft+5% áfa
(bruttó 5 670 Ft)



2015/2. szám nyomtatott kiadásban (hamarosan)

5 400 Ft+5% áfa
(bruttó 5 670 Ft)



2015/3. szám nyomtatott kiadásban (hamarosan)

5 400 Ft+5% áfa
(bruttó 5 670 Ft)



2015/4. szám nyomtatott kiadásban (hamarosan)

5 400 Ft+5% áfa
(bruttó 5 670 Ft)



2015. évfolyam lapszámai (2015/1-2-3-4.) nyomtatott kiadásban (hamarosan)

18 200 Ft+5% áfa
(bruttó 19 110 Ft)

Amennyiben a kiválasztott kiadvány(ok) bruttó összértéke nem éri el a kiválasztott csomag (Basic, Premium) éves bruttó
Előfizetési Díját, a különbözetet nem áll módunkban visszatéríteni és ezen különbözet erejéig későbbi vásárlási lehetőséget
biztosítani. Amennyiben viszont meghaladja azt, úgy a különbözet kiszámlázásra kerül!
 Az ajándék nyomtatott kiadvány(ok)ra igényt tartok (az A3) pontban található kiadvány listán jelölve) és
 az(oka)t személyesen veszem át a Szolgáltató székhelyén, vagy

 kiszállítást kérek, vállalva a szállítási költséget, amely a kiadvány(ok) átvételekor fizetendő.
Ingyenesen átveheti megrendelését személyesen az OPTEN Kft. budapesti Ügyfélszolgálatán (cím: 1147 Budapest, Telepes utca 4., nyitva
tartás: munkanapokon 8:00-16:00, előzetes e-mailes egyeztetés szükséges). Személyes átvétel esetén kizárólag készpénzes fizetés
lehetséges és természetesen nem számítunk fel szállítási költséget. Belföldi szállítás esetén kizárólag utánvétes fizetés lehetséges.
A szállítási mód, valamint a szállítási költség a megrendelt kiadvány(ok) darabszámától, méretétől és súlyától függ, amellyel kapcsolatban
érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon.
A raktáron lévő kiadványok szállítási határideje a megrendelés beérkezésétől számított 15-20 munkanap. Az előrendelt kiadványok
kiszállításának idejét a raktárunkba való beérkezés határozza meg. A rendeléseket a rendelkezésre álló készlet erejéig teljesítjük. A beérkezett
rendelések feldolgozása után jelezzük, ha bizonyos kiadványok átmeneti készlethiány miatt nem szállíthatók/nem vehetők át.

B) Az Előfizetési Szerződés lényeges feltételei
3. A Szolgáltató a jelen Megrendelőlapon meghatározott feltételeket olyan lényeges feltételeknek minősíti, amelyekben történő megegyezés
elengedhetetlen feltétele az Előfizetési Szerződés létrejöttének. Ennek megfelelően a Szolgáltató által az Előfizető rendelkezésére bocsátott
Megrendelőlap bármely rendelkezésének Előfizető által történő egyoldalú törlése vagy megváltoztatása esetén az Előfizetési Szerződés nem
jön létre. A Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott Megrendelőlapon meghatározott egyes feltételekhez fűzött kiegészítő vagy eltérő feltételek
nem válnak az Előfizetési Szerződés részévé, a Szolgáltató az általa rendelkezésre bocsátott Megrendelőlap mint ajánlat elfogadásának
lehetőségét kifejezetten az általa rendelkezésre bocsátott Megrendelőlapon szereplő feltételekre korlátozza.
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C) Eltérés az ÁSZF-től
A jelen akciós csomagban foglalt Szolgáltatások jogilag oszthatatlannak minősülnek, így az ÁSZF vonatkozó 92. pontban foglalt
rendelkezésétől eltérően az akciós csomagban található bármely Szolgáltatással kapcsolatosan megtett jognyilatkozat, illetve esetlegesen
elkövetett szerződésszegés következményei a csomagba foglalt valamennyi Szolgáltatás vonatkozásában is beállnak.
D) Az Előfizető és a Számlafizető nyilatkozatai és adatai

5. Alulírott Előfizető – és amennyiben a Számlafizető az Előfizetőtől eltérő személy, úgy alulírott Számlafizető – kijelentem, hogy (i) a jelen
Megrendelőlapot, és (ii) az ÁSZF-et – amely a www.opten.hu honlapon, az „Információk/ÁSZF menüpont” alatt is elérhető – elolvastam, azok
teljes tartalmát a szerződéskötést megelőzően részletesen megismertem, és mint akaratommal mindenben megegyezőt magamra nézve
kötelezőnek elfogadom, és ezt aláírásommal jóváhagyólag igazolom. Kijelentem, hogy a jogszabályoktól, a szokásos szerződési gyakorlattól,
valamint a Szolgáltató által korábban alkalmazott feltételektől eltérő rendelkezésekről – ideértve különösen az Előfizetési Szerződés létrejöttére,
időtartamára, megszűnésére, a fizetési feltételekre, a kötbér kikötésére, az adatkezelésre, valamint a felelősség korlátozására vonatkozó
rendelkezéseket – a Szolgáltató külön tájékoztatott, amely tájékoztatást megfelelőnek tartom, mindezen rendelkezéseket megismertem,
tudomásul vettem és azokat külön, kifejezetten elfogadom. A jelen Megrendelőlapon nem érintett kérdésekben az ÁSZF és a Ptk. rendelkezései
az irányadóak.
6. Alulírott Előfizető – és amennyiben a Számlafizető az Előfizetőtől eltérő személy, úgy alulírott Számlafizető – tudomásul veszem, hogy a jelen
Megrendelőlap aláírásával és a Szolgáltatónak történő megküldésével az Előfizetési Szerződés a Megrendelőlapon megjelölt Szolgáltatások
vonatkozásában a Szolgáltatóhoz való megérkezés napján létrejön.
 Az Előfizetési Díjat az Előfizető helyett a Számlafizető fizeti meg a Szolgáltató részére, amellyel kapcsolatban az Előfizető és a Számlafizető
kifejezetten kijelentik, hogy az ÁSZF Előfizetési Díj megfizetésére, számla kiállításának rendjére és egyetemleges felelősségre vonatkozó IV.
fejezetében foglalt rendelkezéseket megismerték, az abban foglaltakat tudomásul vették és azokat mint akaratukkal mindenben megegyezőt
magukra nézve kötelezőnek fogadják el, és ezt aláírásukkal jóváhagyólag igazolják.
Előfizető adatai

Megjegyzés

Családi és utónév:
Születési idő:
Anyja neve:

Kapcsolattartó neve:

Lakcím/Székhely:

Számlázási cím:****

Telefonszám:

Számla küldési cím:****

E-mail cím:

Fax:

Számlavezető pénzintézet neve:

Pénzforgalmi jelzőszám:

Adószám:

Honlap:

****Ha a lakcímmel/székhellyel nem megegyező.
Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Kijelentem, hogy egy magyarországi területi ügyvédi kamara tagja vagyok.
……………………………….
Előfizető (cégszerű) aláírása

Kelt: ...........................……, 2015. ...................................................
Számlafizető adatai

Megjegyzés

Név:

Ügyvédi Iroda

Székhely:
Számlázási cím:*****

Számla küldési cím:*****

Adószám:

Kapcsolattartó neve:

Telefonszám:

Fax:

E-mail cím:

Honlap:

Számlavezető pénzintézet neve:

Pénzforgalmi jelzőszám:

*****Ha a székhellyel nem megegyező.
Kijelentem, hogy az általam szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. Kijelentem továbbá, hogy az Előfizetési Szerződés megkötésére és az Előfizetési
Szerződésben foglalt kötelezettség vállalásra érvényes írásbeli meghatalmazással rendelkezem, illetve a képviseleti jogosultságom jogszabály alapján fennáll.
Kelt: ...........................……, 2015. ...................................................

……………………………….
Számlafizető (cégszerű) aláírása

A kitöltött Előfizetési Szerződést a (06 1) 470-0751-es faxszámra és postán, eredetiben is szíveskedjen visszaküldeni!
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