TrM Fordítóiroda tolmácsolás megrendelő

Megrendelő
Név:

Adószám:

Székhely:

Postacím:

Kapcsolattartó
Neve:

E-mail:

Telefon:

Fax:

A megrendelt szolgáltatás
Típusa:

[ ] Konszekutív tolmácsolás

[ ] Szinkrontolmácsolás

Érintett nyelvek:

Időpontja:

Helyszíne:

Kezdete és vége:

Díjazás:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.

[ ] Egyéb: …………..

+ áfa Tolmács neve:

Megismertem és elfogadom a TRM Kft. tolmácsolási ajánlatában foglalt feltételeket, valamint a www.sosforditas.hu/aszf címen
található Általános Szerződési Feltételeit.
A tolmácsolási díjak az esetleges utazási, étkezési és szállásköltségeket csak külön megállapodás esetében tartalmazzák,
ellenkező esetben ezt a Megbízó közvetlenül köteles biztosítani a tolmácsnak.
Elállás: A tolmácsolás időpontját megelőző 5 munkanapon belüli elállás esetén 50%-os díjat számítunk fel. 2 munkanapon
belüli elállásnál a teljes munkadíjat felszámítjuk. Az elállás írásban lehetséges. Az elállási szabályok vonatkoznak a kijelölt
tolmács személyének ügyfél kérésére történő módosítására is.
Teljesítés: A tolmács jelenlétéről készült jelenléti ívet, illetve a kapcsolódó teljesítés igazolást kitöltöm és aláírom. A
tolmácsolással kapcsolatos esetleges észrevételeimet a tolmácsolás időpontját követő 3 napon belül írásban (e-mailen vagy
faxon) megteszem a TRM Kft felé, ennek hiányában a megbízás teljesítettnek minősül, és a TRM Kft. jogosulttá válik a számla
kiállítására a fent megjelölt összegben.
A tolmácsolás ellenértékének számláját 8 napos fizetési határidővel kiegyenlítem. A fizetési határidő lejártát követően a
számlával és a megbízással kapcsolatosan reklamációnak helye nincsen.
Amennyiben a számla kiegyenlítése határidőre nem történik meg, tudomásul veszem, hogy TRM Kft. jogosult a jegybanki
alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat felszámítására a késedelembe esés napjától számítva, valamint jogosult
követelését adataimmal (magánszemély megrendelő esetén: személyes adataimmal) együtt követeléskezelőjének átadni és
minden egyéb, belátása szerinti jogi lépést annak rendezésére megtenni.
A késedelmes fizetés miatt felmerülő többletköltségeket (késedelmi kamat, követeléskezelő jutaléka, közjegyzői díjak, ügyvédi
díjak, stb.) a TRM Kft-tól átvállalom.
Aláírásommal igazolom, hogy jogosult vagyok a megrendelő nevében a fentiekben eljárni.

Kelt: 2012-07-05
Aláírás
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TOLMÁCSOLÁSI MEGBÍZÁS VISSZAIGAZOLÁSA

Ezt a részt a TRM Fordítóiroda tölti ki!

A megbízást a fenti feltételekkel TRM Fordítóiroda elfogadja.
Megjegyzések és észrevételek:

Budapest,

Tel: 1/5999-299

TRM Kft.

Fax: 1/5999-298

Web: www.sosforditas.hu

Email: info@sosforditas.hu

