Épinfó – Megrendelőlap katalógus regisztrációhoz
a NAPHÁZ Építésziroda Kft. (1122 Budapest, Krisztina krt. 27. Tel: 212-1956, 06 70 219 7282) részére
Adószám: 10833454-1-43
Megrendeljük Önöktől a cégünkre, termékeire, szolgáltatásaira vonatkozó építőipari jellegű információk 1 évre szóló
megjelentetését a www.epinfo.hu alatt jelentkező Épinfó internetes katalógusban, a megjelölt forma szerint
(a szolgáltatás az alábbi feltételekkel 2019.12.31-ig rendelhető meg):
1./ Kiemelt/1 megjelenés - Alapregisztráció + címadatok, Tel/fax szám, e-mail cím + Logo
9.000 Ft/év
(Találati listákban elfoglalt hely: 1. csoport)
2./ Kiemelt/2 megjelenés - Alapregisztráció + címadatok, Tel/fax szám, e-mail cím
6.000 Ft/év
(Találati listákban elfoglalt hely: 2. csoport)
3./Kiemelt/3 megjelenés - Alapregisztráció + Logó
3.000 Ft /év
(Találati listákban elfoglalt hely: 3. csoport)
4./ Alapregisztráció* (Cégnév, honlap, tevékenységi kör témaköri rendszerezésben)
Térítésmentes
(Találati listákban elfoglalt hely: 4. csoport)
A díj bruttó ár, áfa mentes
*A megjelenés a későbbiekben sem jár további költséggel






Hozzájárulunk, hogy a Napház Építésziroda Kft. az alábbi adatainkat számítógépes adatbázis szolgáltatás keretében
feldolgozza, ezek, illetve a honlapunkon található építőipari jellegű információk felhasználásával témakörönként
rendszerezze, a „Tevékenységi kör” alapján a témakörökhöz tartozó leírásokat összeállítsa, majd az elkészült
anyagot adatbázisa részeként kinyomtatható, letölthető formában az Interneten megjelentesse. A témaköri besorolást,
illetve az egyes témakörökben megjelent leírást jogunkban áll felülbírálni, módosítani.
A 2008. évi XLVIII. törvény 5.§ (2) rendelkezésének megfelelően kijelentjük, hogy az általunk a „Tevékenységi kör”
címszó alatt felsorolt termékek és szolgáltatások az előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőségtanúsítási
kötelezettségre vonatkozó vizsgálat alapján forgalomba hozhatók, vagy forgalomba hozatalukhoz erre nincs szükség.
Cégnév: ..........…...................................………………………………………...................................................…………….
Domain név: ...............................................................……………………………….....................………….……………...
(Jelenleg https:// előtag megjelentetésére még nincs lehetőség)
Cím:……………….…………………………......................................................................................................……..………
Tel:.…………………………………………………….......

Fax: ……………………………………………………………….

E-mail……………………………………………………...

*Adószám:…………………………………………………………..

*Kapcsolattartó neve: ....................…...............................................................................................................................
*Számlázási név, cím: ………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

(A *-gal jelölt adatok nem kerülnek nyilvánosságra)

Tevékenységi kör (cégismertető, termékek, szolgáltatások leírása 5-600 karakter folyamatos, tördelés, kiemelés
nélküli szöveg fomájában): ………………………………………..……………………………………..………………………..
...............................................................………………………………………................................................…………….....
............................…...........................................................................................………………………………………………
...............................…................……….........................................................………………………………………………….
…………………………..……………………………………………………………………………………………………………..
További feltételek: 1.) A kiemelt megjelenés meghosszabbítás hiányában díjmentes alapregisztrációként folytatódik.
2.) Az alapregisztráció minimum egy év időtartamra, ezt követően határozatlan időre szól, megszűnhet a
katalógusban szereplő/megrendelő cég írásbeli lemondása, építőipari jellegű tevékenységének vagy honlapjának
megszűnése, illetve a Napház Kft. internetes adatbázis tevékenységének befejezése esetén. 3.) Az Épinfó
adatvédelmi nyilatkozata az alábbi hivatkozás alatt érhető el: http://www.epinfo.hu/?searchType=adatvedelem
Kelt:........................................................
………………………………………………………………………
/Cégszerű aláírás/

