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LICENC MEGRENDELŐLAP
Felhasználói regisztrációs adatok (a http://www.cegirnok.hu portál használatához)
Jelszavát az első belépéskor
meg kell változtatnia!
Kapcsolati adatok:
Számlázási információk (csak akkor kell kitölteni, ha eltér a kapcsolatnál megadott adatoktól):
LICENCAZONOSÍTÓ ADATOK
Kitöltés előtt, kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi útmutatót!
FIGYELEM! A Cégírnok alkalmazásban pontosan (betű szerint) az itt megadott adatokat kell majd regisztrálnia. A cég- és változás-
bejegyzési nyomtatványok "jogi képviselő adatai" rovatának kitöltésekor is ezek az adatok kerülnek automatikusan beírásra.
Ügyeljen tehát az adatokban szereplő kis és nagybetűkre, szóközökre, pont és vessző karakterekre. Pl.: Ha a jogi képviselő nevét
így szeretné szerepeltetni a nyomtatványokon: Dr. Ügyvéd Sándor, akkor pontosan így töltse ki a név mezőt!
Annak a kamarának a megnevezése, amelynek a jogi képviselő tagja:
Kérjük, hogy e megrendeléssel egyidőben utaljon át 22.000.-Ft+27% ÁFA, azaz bruttó 27.940.- Ft. összeget a CIB Bank Zrt- nél vezetett 10700206-44045306-52000001 számú bankszámlánkra. Kedvezményezett:  eGov Tanácsadó Kft. A közelmény rovatba kérjük írja be a licenc adatoknál megadott e-mail címet. Megrendelését 24 órán belül e-mail-ben visszaigazoljuk. Amint megérkezik az összeg számlánkra, megküldjük a felhasználói licencfájlt és a számlát a megrendelő e-mail címére. Amennyiben átutalása után 2 nappal nem kapja meg a licencfájlt, kérjük jelezze az alábbi címen: http://www.cegirnok.hu/index.php?menu_id=18
P.H.
Honnan értesült az
eGov Cégírnokról ?
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