Ügyiratszám:2000/IGY/KÖ/……

MEGRENDELŐLAP

Megrendelem a Panoráma Nyelvstúdió Kft-től (4032 Debrecen, Jerikó u.15, a továbbiakban: Szolgáltató) adataimnak INTERNETES „GYŰJTŐ CÍM” alatti megjelentetését az alábbiak szerint:

ÁRLISTA

I.A) Alapadatok megjelentetése:

Melyik címszó alatt kívánja regisztráltatni magát? (Természetesen több címszó is lehetséges.)
a) KIADÁS  	b) KERESKEDELEM  	c) NYOMDA  

Adatok:
A cég teljes neve: 	
A cég rövid neve: 	
Áruprofil: 	
Szolgáltatás: 	
Egyéb tevékenység: 	
Cím: 	  Postacím: 	
Telefon: 	 Fax: 	 E-mail: 	 Internet: 	
A megrendelés ajánlott módja: 	
A cég vezetője: 	A cég kereskedelmi vezetője: 	
Kiegészítő információk (max. 200. karakter): 	

Elsődleges MAGYAR: 	1. www.konyvpiac.hu
Ára: 	10.000 Ft+ÁFA/félév 	Még egy szakma esetén:	+5.000 Ft+ÁFA/félév 
(+30%, azaz +3.000 Ft+ÁFA egyszeri díj nem számítógépes formátumban való elküldés esetén!) 
Másodlagos MAGYAR: 	2. www.cegpanorama.hu
Ára: 	5.000 Ft+ÁFA/félév 	Még egy szakma esetén:	+2.500 Ft+ÁFA/félév 
Harmadlagos MAGYAR: 	3. www.piacinfo.hu
Ára: 	2.000 Ft+ÁFA/félév 	Még egy szakma esetén:	+1.000 Ft+ÁFA/félév 
Elsődleges ANGOL: 	4. www.bookmarket.hu
Ára: 	10.000 Ft+ÁFA/félév 	Még egy szakma esetén:	+5.000 Ft+ÁFA/félév 
(+30%, azaz +3.000 Ft+ÁFA egyszeri díj nem számítógépes formátumban való elküldés esetén!) 
Másodlagos ANGOL: 	5. www.companyinfo.hu
Ára: 	5.000 Ft+ÁFA/félév 	Még egy szakma esetén:	+2.500 Ft+ÁFA/félév 
Harmadlagos ANGOL: 	6. www.markets.hu
Ára: 	2.000 Ft+ÁFA/félév 	Még egy szakma esetén: 	+1.000 Ft+ÁFA/félév 
Link: a	7.  www.keressuk.hu-ra
(az 1. megrendelése előfeltétel!)
Ára:	3.000 Ft+ÁFA/félév 
Későbbi módosítás(E-mail-en):
Ára: 	2.000 Ft+ÁFA/alkalom

Összesen: .........................Ft, azaz: ……………........…………………………. Ft+ÁFA

B) Kiegészítő szöveg (További információk: pl. könyvcímek, árak stb., rövid könyvismertetés):
KÖNYVEK: 	
Szerző(k) teljes neve: 	
Szerkesztő(k) teljes neve: 	
Könyv címe: 	 Alcíme: 	
Kiadás éve: 	 Kiadás száma: 	
Sorozat neve, száma: 	 ISBN szám: 	
Kötés: 	 Méret: 	 Oldalszám: 	 Ár: 	 Ft
Könyv rövid ismertetése (max. 200. karakter): 	
Ára: 	1.000 Ft+ÁFA/könyv/félév 
Képek (pl. könyv címlap):	3.000 Ft+ÁFA/200 kbyte/félév 

Összesen: .........................Ft, azaz: ……………........…………………………. Ft+ÁFA

C) Szemelvények a könyvekből (pl. tartalomjegyzék, előszó, utószó, fejezetrészletek stb.):
Ára: 1500 leütésenként	2.000 Ft+ÁFA/félév (előfeltétel: min. A 1.+ 1 db B megendelése) …….x 1500 leütés 

Összesen: .........................Ft, azaz: ……………........…………………………. Ft+ÁFA


I. A+B+C mindösszesen …..........… Ft, azaz…………………………............. Ft+ ÁFA


II. EGYÉNI WEB-es szolgáltatások:
A) 1) Saját Internet cím:
a) www.konyvpiac.hu/sajatcegnev	Ára: 3.000 Ft+ÁFA/félév 
(ha ez egy már létező Internet címre mutat!)
b) www.sajatcegnev.konyvpiac.hu	Ára: 6.000 Ft+ÁFA/félév 
2) Saját HONLAP készítése (egyszerű, sablon alapján):	Ára: 1500 leütésig 5.000 Ft+ÁFA 
3) Saját E-mail (pl. @konyvpiac.hu sajatcegnev@konyvpiac.hu )	Ára: 5.000 Ft + ÁFA/félév 
4) Csak LINK elhelyezése már létező Internet címre (pl. az 1. alapadatoknál!):  Ára: 1.000 Ft+ÁFA (1x) 
5) Számláló elhelyezése a „sajátcégnév” honlapon:	Ára: 2.000 Ft+ÁFA (1x) 

B) ARCULATTERVEZÉS: egyéni honlap készítése, saját b) típusú Internet címmel, saját E-mail-lel, számlálóval
(főlap + 2 lap) A részletek megbeszéléséhez hívjon, ill. küldjön E-mail-t!)  Ára: 50.000 Ft + ÁFA (1x) 

C) Emelt szintű találati lehetőség beállítása:
1) Simple Search Engine Submission (max. 3 db)	Ára: 1.000 Ft + ÁFA (1x) 
2) Super Search Engine Submission (max. 10 db)	Ára: 3.000 Ft + ÁFA (1x) 
(Megjegyzés: célszerű kb. 3 hónaponként karbantartatni.)

D) DINAMIKUS WEBSITE ADATBÁZIS KIALAKÍTÁSA: HÍVJON vagy KÜLDJÖN E-MAIL-t ! 

II A+B+C mindösszesen …......… Ft, azaz…………………………..Ft+ÁFA

TELJES MEGRENDELÉS (I+II) MINDÖSSZESEN ……......….. Ft+ÁFA,

azaz ………………….………………… Ft + 25% ÁFA = ……………….... Ft

**************************************************************************************************
Tudomásul veszem, hogy ez a megrendelő egyben SZERZŐDÉS is köztem és a Szolgáltató között.. .Adataim közül azokat, melyeket kitöltöttem, önkéntesen adtam meg és azok Interneten való megjelenéséhez ezennel hozzájárulok.
Tudomásul veszem, hogy a Szolgáltató nem közöl le nyilvánvalóan törvénybe ütköző anyagot. Egyébiránt a Szolgáltató nem felel a Megrendelő által megjelentetett anyagok tartalmáért.
Tudomásul veszem, hogy az adatok (v. az adatmódosítás) hitelességének biztosításához szükséges az aláíráson túl a pecsét alkalmazása, ez azonban bizalmasan kezelt, és az Interneten nem jelenik meg.
Vállalom, hogy a megrendelőlapot (az általam megadni kívánt adatokkal kitöltve) lehetőleg 2000.április 30-ig elküldöm a Szolgáltató postai címére. A megrendelt szolgáltatás elkészülte után annak árát az elküldött számlán feltüntetett határiőig átutalom a Szolgáltató OTP 11738008-20201203 sz. számlaszámra (Ellenkező esetben a szolgáltatást szüneteltetni, illetve megszüntetni vagyunk kénytelenek.) A fenti díjak a szolgáltatás előfizetési díjai 2000. december 31-ig (hacsak másként nincs jelölve).

Kelt: ………………………………., 2000. ……………………. hó ………… nap


Megrendelő olvasható neve: ……………………………..

	………………………………..
	aláírás, pecsét
	(Cég esetén az aláírásra jogosult ügyvezető aláírása)
(Elküldendő a 4015 Debrecen, Pf. 33. címre!)

FIGYELEM! A „Megrendelőlapot” elsősorban nyilvánvalóan számítógépes formátumban, tehát E-mail-en a @panoramanyelvstudio.hu sales@panoramanyelvstudio.hu címre várjuk. Ha ez nem lehetséges, legalább ÍRÓGÉPPEL KITÖLTÖTT  formátumban. Ez utóbbi esetben kénytelenek leszünk adatbeviteli díjat felszámolni, mely + 30 % az elsődleges magyar, ill. az elsődleges angol adatbevitel alapárához!
DE az adatok hitelességének igazolásához szükség van aláírásra és pecsétre, ezért szükséges a postai elküldés is!
(A „Megrendelőlap” szükség szerint másolható, ill. számítógépbe bevihető, illetve a www.konyvpiac.hu  címről letölthető! Tehát pl. ha egyszerre három könyv adatait kívánja megadni, akkor a „Megrendelőlapon” túl még 2 ilyen rész adat-lapot várunk vissza, plusz az átutalás fénymásolatát!)

