MEGRENDELŐ LAP
Jogszabályok értelmezésére és jogi adatbázis kezelésére, követésére
CÉGES ADATOK
Vállalat neve: ..................................................................................................................................
Vállalat címe: ...................................................................................................................................
Számlázási cím: ..............................................................................................................................
Megrendelő neve: ............................................................................................................................
Telefon.:……………………………………… E-mail: …………………………………………………..
Kérjük, az alábbi táblázatban jelölje, hogy milyen témakör(ök)ben kívánja megrendelni
szolgáltatásunkat.
Adatbázis frissítése

Értelmezett, céges jogi
alapadatbázis létrehozása

havi díj

egyszeri díj

Adatvédelem és információbiztonság

(12.000 Ft + ÁFA)

(84.300 Ft+ ÁFA)

Környezetvédelem

(12.000 Ft + ÁFA)

(84.300 Ft+ ÁFA)

Munka- és tűzvédelem

(12.000 Ft + ÁFA)

(84.300 Ft + ÁFA)

Energiagazdálkodás

(12.000 Ft + ÁFA)

(84.300 Ft + ÁFA)

Élelmiszerbiztonság

(12.000 Ft + ÁFA)

(84.300 Ft + ÁFA)

Egészségügyi

(12.000 Ft + ÁFA)

(84.300 Ft + ÁFA)

Aláírásommal kijelentem, hogy a szolgáltatást igénybe kívánom venni.
Cégszerű aláírás:……………………………………………… Dátum:………………………………….
Általános megrendelési feltételek
A megadott díjak 2017.12.01-től visszavonásig érvényesek. Egy vagy több témakör egyidejű feldolgozása esetén a díjak különkülön értendők. Az értelmezett, cégre szabott jogszabály alapadatbázis létrehozása, illetve az adatbázis folyamatos frissítése a
szolgáltatás éves díjának beérkezését követően kezdődik meg.
Jelen megrendelő lap visszaküldésével a megrendelő elfogadja a FrameWork Hungary Kft. ajánlatát és kötelezettséget vállal
arra, hogy 30 napos fizetési határidővel kiegyenlíti a szolgáltatás díját. Jelen megrendelő lap visszaküldését a szolgáltatás
megrendelési szándék kinyilvánításának tekintjük. A szolgáltatás díja cégcsoportok esetében cégenként kerül felszámításra.
Adatbázis frissítés esetén a minimálisan megrendelhető időtartam 1 év.
Megrendelés visszaigazolása: A FrameWork Hungary Kft. a visszaküldött megrendelő lapon feltüntetett vállalkozás részére, a
megadott e-mail címre írásban visszaigazolja a megrendelést és a szolgáltatási részleteket, garanciavállalást és lemondási
feltételeket szerződésben rögzítjük.
A FrameWork Hungary Kft. vállalja – a megrendelt szolgáltatásoknak és témaköröknek megfelelően-, hogy a szolgáltatás díjának
beérkezését követően a jogszabályi alapadatbázist elkészíti, és folyamatosan követi a céget érintő jogszabályi változásokat. Az
esetleges változásokat webes felületen frissíti, melyhez egyéni hozzáférést biztosít. Amennyiben adott hónapban jogszabályi
változás nem történt, azt a tárgyhó végén e-mailben jelzi.
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