TrM Fordítóiroda fordítási megrendelő

Megrendelő
Név:

Adószám:

Székhely:

Postacím:

Kapcsolattartó
Neve:

E-mail:

Telefon:

Fax:

A megrendelt szolgáltatás
Tartalma:

[ ] Lektorált szakfordítás és
anyanyelvi lektorálás

[ ] Lektorált szakfordítás

[ ] Szakfordítás

Forrásnyelv:

Célnyelv:

Leadás ideje:

Leadás módja:

e-mail

Átvétel módja:

e-mail

Díjazás:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

+ áfa Határidő:

Megismertem és elfogadom a TRM Kft. megrendelésre irányadó Általános Szerződési Feltételeit, melyek a
www.sosforditas.hu/aszf címen találhatók.
A Megbízás érvényességének feltétele a szöveg TRM Kft. részére történő átadása és a TRM Kft. írásos visszaigazolása.
Amennyiben az elkészült anyagot a megrendelésben rögzített határidőig nem kapom meg, úgy írásban (e-mailen vagy faxon)
egy munkanapon belül kapcsolatba lépek a TRM Kft.-vel, ellenkező esetben az elkészült anyag átadottnak minősül.
Garancia és jótállás:
Az elkészült anyagot annak átvételét követően 3 munkanapon belül átvizsgálom és esetleges észrevételeimet ezen
időszak alatt írásban (e-mailen vagy faxon) megteszem a TRM Kft. felé, ellenkező esetben a megbízás teljesítettnek
minősül, és a TRM Kft. jogosulttá válik a számla kiállítására a fent megjelölt összegben.
A TRM Kft. jótállása minden esetben az elkészült anyag javítására korlátozódik. Lektorálás nélküli fordítások esetében a
stilisztikával kapcsolatosan a TRM Kft. nem vállal jótállást.
A fordítás 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: 2012-07-03
Aláírás
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FORDÍTÓIRODAI VISSZAIGAZOLÁS

Ezt a részt a TRM Fordítóiroda tölti ki!

A megbízást a fenti feltételekkel TRM Fordítóiroda elfogadja. A fordításra leadott szöveget átvettük.
Megjegyzések és észrevételek:

Budapest,

Tel: 1/5999-299

TRM Kft.

Fax: 1/5999-298

Web: www.sosforditas.hu

Email: info@sosforditas.hu

