Hivatalos zár megrendelőlap
1102 Budapest, Halom utca 5. | 1475 Budapest. Pf.: 116 | www.any.hu
Telefon: 431 1200 | info@any.hu

Érvényes: 2020. június 1-től
Cég: ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Cím: 1102 Budapest, Halom u 5. Tel.: 06-1/4311-268 E-mail: nyomtatvany@any.hu
Adószám: 10793509-2-44
NAV KAVIG engedély száma: HU0220060H001.
A megrendelés teljesítéséhez kérjük az alábbi adatmezők kitöltését, valamint 2018.01.01-e utáni
első megrendeléssel a NAV által kiadott jövedéki engedély vagy NÉBIH által kiadott Borászati
regisztrációs számot tartalmazó dokumentumot, NAV bejelentkezési lapot vagy adóigazolványt és
a megrendelést cégszerűen aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát megküldeni
szíveskedjenek! A felsorolt dokumentumok hiányában rendelésüket nem áll módunkban
teljesíteni!
Ezúton rendelek meg ____________________________db, összesen_______________lap
„hivatalos zár”-at az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.-től, 7,50 Ft / db (utánvét esetén a mindenkori
postaköltség megfizetésével) + 27 % ÁFA áron.
Megrendelhető mennyiségek: az egész lapoknak megfelelő darabszámok, minimum egy lap.
(1 lap = 26 db címke, 1 csomag / 50 lap = 1300 db címke, 1 doboz / 200 lap = 5200 db címke)
Hivatalos cégnév:_____________________________________________________________________
Cégjegyzésre jogosult neve:_____________________________________________________________
Átvevő neve:_________________________________________________________________________
NAV engedélyszám (az összes mező kitöltésével tudjuk elfogadni):
H

U

Borászati regisztrációs szám (amennyiben nincs NAV engedélyszáma):

Adószám:___________________________________________________________________________
Magánszemély esetén adóazonosító jel: __________________________________________________
Telefonszám:________________________________________________________________________
E-mail cím:__________________________________________________________________________
Számlázási cím:______________________________________________________________________
A megrendelt hivatalos zárat 2 héten belül postai utánvéttel, számlával együtt megküldjük. Értesítést
abban az esetben küldünk, ha megrendelésüket valamilyen okból kifolyólag nem áll módunkban
teljesíteni.
Kedvezmény: megrendelésenként minimum 200 lap (1 doboz / 5200 db) vásárlása esetén a postai
utánvét díját az ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. viseli.
Nyilatkozat: Alulírott tudomásul veszem, hogy a megrendelt hivatalos zárról a Jövedéki adóról szóló
2016. évi LXVIII törvény és ennek egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM
rendelet értelmében teszem meg bejelentésemet a NAV, illetve az illetékes hegybíró felé.
Dátum: ______év_________________hónap_____nap
___________________________
Cégszerű aláírás- PH

ISO 9001 | ISO 14001 | ISO 27001
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