
                           

KULCSINFO előfizetés megrendelőlap
MEGRENDELŐ ADATAI:
(Tájékoztatjuk, hogy az itt  megadott  adatokat kizárólag KULCSINFO azonosító biléta kiküldésére használjuk fel, szigorú 
biztonsági  okokból  a  kiküldött  azonosító  biléta  sorszáma soha  nem  azonosítható  a  megadott  postacímmel.  Bővebben 
Adatvédelmi és Biztonsági Elveinkről a www.kulcsinfo.hu címen olvashat.) 

Név:
….....................................................................................................................................

  

Postacím: _  _  _  _ 
………..........................................................................................................,.....

MEGRENDELŐ ELÉRHETŐSÉGEI:

Telefonszám:   06-  _  _  /  _  _  _  _  _  _  _       E-mail 
cím: .............................................................................

SZÁMLÁZÁSI ADATOK:
(Amennyiben a szolgáltatásról a számlát nem a megrendelő adataival kéri, kérjük ide a számlázási adatokat írja. Az adatok  
kitöltése nem kötelező, ebben az esetben szolgáltatásunkról a megrendelő adataival állítjuk ki a számlát.)

Számlázási  név:
.............................................................................................................................

Számlázási cím: _  _  _ 
_   ..............................................................................................................

MEGRENDELT KULCSINFO ELŐFIZETÉS ADATAI:  

Megrendelt szolgáltatás megnevezése: Bruttó 
darabár

Megrendelt 
mennyiség

Fizetendő 
összesen

KULCSINFO azonosító biléta + előfizetés 3 év időtartamra         6.000 Ft                           db                          Ft

Fizetési mód: banki átutalás                                                                             Bankszámlaszám: 14100103-12391849-01000006

(Kérjük,  a  banki  átutalás  közlemény  rovatában  tüntesse  fel  a  megrendelő  nevét  és  telefonszámát,  hogy  az  átutalt  
előfizetési díjat azonosítani tudjuk a megrendelésével! ) 

Alulírott  Megrendelő  a  KULCSINFO szolgáltatásra  előfizetői  szerződést  kívánok  kötni.  Kijelentem,  hogy  a  KULCSINFO 
szolgáltatás  Általános  Szolgáltatási  Feltételeit  a  megrendelőlap  aláírása  előtt  megismertem  és  elfogadom.  Tudomásul 
veszem, hogy a KULCSINFO azonosító biléta az előfizetési díj, szolgáltatóhoz történő hiánytalan megérkezése után kerül 
kiküldésre,  és  a  biléta  kézhezvételéig  a  megfizetett  előfizetési  díjat  szolgáltató  előlegként  kezeli.  Tudomásul  veszem 
továbbá, hogy az előfizetést az azonosító biléta birtokában a  www.kulcsinfo.hu internetes címen aktiváltatnom kell és az 
előfizetés használatához elérhetőségi adataimat ugyanitt, regisztráció után meg kell adnom. Felhatalmazom a KULCSINFO 
szolgáltatás működtetőjét, hogy a fent megadott adataimat az adatvédelmi törvényekben előírtak betartása mellett kezelje és 
kizárólag  a  szolgáltatással  kapcsolatosan  felhasználja.  Jelen  megrendelés  az  előfizetési  díj  30  napon  belüli  meg nem 
fizetése esetén érvényét veszti.

Dátum:  ..........................,  _  _  _  _  év   _  _hó   _  _nap 
.............................................................................

     Megrendelő
Akciós kód:   _  _  _  _  _  _  _  _    (Ha ismer ilyet, kérjük töltse ki, ha nem, kérjük hagyja üresen!)

Levélcím: KULCSINFO Kft. 1139 Budapest, Frangepán u. 7.  -  Fax: (06-1)355-0505  -  E-mail: 
info@kulcsinfo.hu
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