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NICS.eu Ajánlattételi nyilatkozat 

Natural lmmune Control System Zrt. MEGRENDELÉS 
Részletfizetés esetén 

_____ 

Iktatószám: §JDDDDDDD 
Tanácsadó neve: Tanácsadó 1D: 

   RADVÁNYI ATTILA                            0 3  0 0  E 0 0 0    0  0 0  0 0 0  0 0    0 0  0 0  0 0  0 0 
Alulírott 

NÉV:--------------
L AKCÍM: --------------
ANYJA NEVE:-------------
SZÜLETÉSI IDŐ ÉS HELY: ________ _ 
SZEMÉLYAZONOSÍTÓ IG. SZÁMA: _____ _ 

Postázási cím 

NÉV: _________________ _ 
VÁROS: _____________ _ 
UTCA, HSZ: ______________ _ 
IRÁNYÍTÓSZÁM: ___________ _ 

mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) 

Telefonszám: ______________ _ 
E-mail cím:----------------

Számlázási cím 

NÉV: ________________ _ 
VÁROS: _____________ _ 
UTCA, HSZ.: ______________ _ 
IRÁNYÍTÓSZÁM: __________ _ 

nyilatkozom arról, hogy a Natural lmmune Control System Zrt. (székhely: 6720 Szeged, Kárász utca 16. 

cgj.: 06-10-000463, Adószám: 24830492-2-06) eladótól (a továbbiakban: Eladó) 
az alább részletezett terméke(i)t rendelem meg. 

DD db .................................................................................. A termék vételára: bruttó ..................... Ft,
azaz ....................................................................................................................... Ft, melyből átvételkor 
készpénzben fizetendő .................................... Ft, majd havonta (1ox) utalandó ................................ Ft. 

DD db .................................................................................. A termék vételára: bruttó ..................... Ft,
azaz ....................................................................................................................... Ft, melyből átvételkor 
készpénzben fizetendő .................................... Ft, majd havonta (1ox) utalandó ................................ Ft. 

DD db .................................................................................. A termék vételára: bruttó .................... Ft,
azaz ....................................................................................................................... Ft, melyből átvételkor 
készpénzben fizetendő .................................... Ft, majd havonta (1ox) utalandó ................................ Ft. 

Nyilatkozom arról, hogy az Eladó képviselője, közvetítője a felek közötti szállítási szerződés létrejöttével kapcsolatos feltéte
lekről teljes körűen tájékoztatott, így jelen meg rendelésemet ennek tudatában az alábbiakat elfogadva teszem meg. 

Az ajánlati kötöttség ideje jelen ajánlat megtételétől számított 30 naptári nap. 

1. Az Eladó az ingóság per-, igény- és tehermentességéért szavatosságot vállal.

2. Az Eladó a tulajdonát képező termékcsomagot a feltüntetett vételár megfizetése ellenében adja el a Megrendelőnek, aki azt a meg
rendelés leadásával megvásárolja.

3. Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a vételár 25%-át az áru postai kézbesítésekor, átvételkor készpénzben fizeti meg. A
fennmaradó vételárat Megrendelő az áru átvételét követő 2. hónaptól havonta, 10 egyenlő részletben fizeti meg, minden hónap 10-ig
az Eladó Raiffeisen Banknál vezetett 12067008-01428211-00100006 számú bankszámlaszámára.

4. Megrendelő tudomásul veszi és elfogadja, hogy amennyiben egyhavi törlesztő részlettel 45 napot meghaladó fizetési késedelembe
esik, úgy a teljes vételár egy összegben esedékessé válik, amit a Megrendelő köteles azonnali hatállyal megfizetni Eladónak. Amennyi
ben a Megrendelő a vételárat nem fizeti meg határidőben, úgy köteles minden a vételár hátralék behajtásával kapcsolatosan felmerült
költségét Eladó számára megtéríteni.

5. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a vételár meg nem fizetése esetén Eladó követeléskezelő céget bíz meg és/vagy fizetési megha
gyással jogi útra tereli a vételár és a behajtással kapcsolatosan felmerülő költségek beszedését.

6. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladóval szerződésben álló személy, illetve Közvetítő a személyes adatainak valódiságát
ellenőrizze.

7. Megrendelő tudomásul veszi, hogy ezen szerződésben megadott adatai nem fizetés esetén átadásra kerülnek az Eladó által megbí
zott követeléskezelő cégnek.

8. Eladó a következőkről tájékoztatta a Megrendelőt:






