Trend-M Kft.

Székhely: 1039 Budapest, Hatvany Lajos u. 6. 7/38.
Telephely: 1039 Budapest, Lukács Gyögy u. 5. FSZ.
Tel.: (+36 1) 609-3969, E-mail: csekk@trend-m.hu

csekkrendelés

Megrendelő (számlatulajdonos) neve: ......................................................................................................
Megrendelő (számlatulajdonos) székhelye: ..............................................................................................
Kapcsolattartó neve, elérhetősége:..........................................................................................................
Szállítási, postázási cím:...........................................................................................................................
Megrendelő jelen megbízás aláírásával megrendeli a Trend-M Kft. (1039 Budapest, Lukács Gyögy u. 5. FSZ.) Nyomdától
az alábbi megrendelések teljesítését, és egyúttal vállalja a jelen megbízásban foglalt nyomdai szolgáltatás ellenértékének
a gyártást követően kiállított számlán megjelöltek szerinti kiegyenlítését.

Gyártandó darabszám:

Vállalási ár:
(nettó ár/bruttó ár/db)

vágott

csekk lapra vágva

kézi kitöltés

leporelló

A4-es számlalevél

gépi kitöltés

Normál készpénzátutalási
megbízás (csekk)

A4-es számlalevél

alap kitöltés

alap kitöltés

Mennyiség szerint:
teljes kitöltés

teljes kitöltés

0 – 100 db
101 – 500 db
501 db-tól

Vállalási határidő:

5000 példány (db) felett egyedi ár

2000 példány (db) felett egyedi ár

3 munkanapon belül

3 munkanapon belül

5 munkanapon belül

5 munkanapon belül

(megrendelés visszaigazolásától számítva)

A csekkek megszemélyesítését az alábbi adatokkal rendeljük meg:

Beﬁzetés összege:

,-

Közlemény/Egyéb
azonosító okmány, irat
típusának megnevezése:

Beﬁzetés jogcíme:

1. A megrendeléshez a jelen megbízáson felül Megrendelőnek közvetlenül a Nyomda részére rendelkezésre kell bocsátania a megfelelő
formátumú és bontású adatbázist.
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Beﬁzetőazonosító:
Beﬁzető neve:
irányítószáma, címe:
(utca, házszám)

Számlatulajdonos
pénzforgalmi jelzőszáma:
Számlatulajdonos adószáma:
Mentesség kategóriája:

„M” – mentes

„FM” – feltételesen mentes

jelzés nélküli

Számlatulajdonos:
Outputkód:
QR-kód:

Tranzakciókód:
(kizárólag TC:51 – OC:31 esetén)

Jelen megrendelés a Nyomda részéről történő visszaigazoláskor válik elfogadottá.

Kelt:

számlatulajdonos /megrendelő aláírása

Jognyilatkozat
Alulírott
Név:
Székhely:
Adóigazgatási szám:
Nyilvántartási szám/Cégjegyzékszám:
a Magyar Posta Zrt. felé ezúton nyilatkozom az alábbiakról
1. a pénzátutalásokat kísérő adatokról szóló mindenkor hatályos hazai és európai jogszabályok [jelen Nyilatkozat kiadása időpontjában: a 2017 évi LIII. törvény és a 2015/874 (2015. V. 20.) EU rendelet] értelmében az általam megszemélyesített készpénzátutalási megbízások/postai számlabefizetési megbízások a
következő jellemzővel bírnak (csak egy szövegdoboz jelölhető1):
	„M” megkülönbözető jelzéssel ellátott bizonylatok, amelyeken keresztül adó, járulék, illeték, bírság
befizetése történik a számlatulajdonos részére; vagy
	FM jelzéssel ellátott bizonylatok, amelyeken keresztül áru vagy szolgáltatás ellenértékének minősülő követelés befizetése történik a számlatulajdonos részére; vagy
	jelzés nélküli bizonylatok, amelyeken keresztül minden más, a fentiekben fel nem sorolt követelés
befizetése történik a számlatulajdonos részére (postai számlabefizetési megbízás esetében nem
választható)
2. Jelen nyilatkozatom valamennyi általam alkalmazott számlaszámra nyilatkozik (kérjük aláhúzással jelölni):
igen
nem
3. Amennyiben a nyilatkozat nem valamennyi általam alkalmazott számlaszámra vonatkozik, úgy az érintett számlaszámok az alábbiakban (abban az esetben szükséges kitölteni, ha a 2. pontban „nem” válasz
–
–
került megjelölésre):

–
–

–
–

A fentiekben felsorolt megkülönböztető jelzések használatáért teljes felelősséget vállalok, és tudomásul
veszem, hogy a Magyar Posta Zrt. a számlatulajdonos és a bizonylatot felhasználó befizető között fennálló jogviszony, valamint a bizonylaton szereplő követelés jogalapjának minősítése tekintetében a jelen
bizonylatban foglaltakon túl nem rendelkezik információval.
Kelt:

20

év

hó

nap


cégszerű aláírás
¹ az M jelzésű, FM jelzésű és jelzés nélküli bizonylatokkal végzett befizetésekkel érintett számlaszámok vonatkozásában külön-külön nyilatkozat kiállítása szükséges. Amennyiben minden érintett számlaszámra azonos jelzésű bizonylatokkal történik befizetés,
úgy az a 2. pontban az „igen” válasz aláhúzásával jelölhető, ebben az esetben további jognyilatkozatot kitölteni nem kell.

