Magyar Szabványügyi Testület

JELENTKEZÉSI/SZABVÁNYMEGRENDELŐ LAP

MSZ EN 62115:2005 „VILLAMOS JÁTÉKOK. BIZTONSÁG”
és három módosításának egybeszerkesztett új kiadása
Szakmai fórum
A szakmai fórum
időpontja:
helye:
részvételi díja:

2017. március 30. (csütörtök), 10:00 – 13:30 óra között
a Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) székháza, Ybl Miklós terem
(Budapest VIII., Horváth Mihály tér 1.)
16 000 Ft/fő + áfa

Kérjük, hogy a fórumra jelentkezők a következőket nyomtatott betűkkel töltsék ki.
A jelentkező:

neve, beosztása: .........................................................................................................................
telefonszáma/faxszáma: ..............................................................................................................
e-mail-címe: ................................................................................................................................
A költségviselő:

neve: ...........................................................................................................................................
számlázási címe: ..........................................................................................................................
a számla postázási címe (irányítószámmal): ....................................................................................
adószáma/bankszámlaszáma: .....................................................................................................
ügyintézőjének neve és beosztása: .............................................................................................
telefonszáma/faxszáma: ..............................................................................................................
e-mail-címe: .................................................................................................................................
Tudomásul veszem, hogy a kitöltött „Jelentkezési/Szabványmegrendelő lap” visszaküldése a szolgáltatás
megrendelésének minősül és fizetési kötelezettséggel jár. Vállalom, hogy a kiszámlázott összeget a jelentkezés visszaigazolása után az MSZT számlája alapján kiegyenlítem.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a részvétel esetleges lemondását írásban kell közölnöm legkésőbb
2017. március 23-ig, és hogy a befizetett részvételi díj visszaigénylésére csak ebben az esetben van lehetőségem. Vállalom, hogy részvételem lemondása esetén a megrendelt szabvány(ok) teljes árát fizetem ki.
A cégszerűen aláírt Jelentkezési/Szabványmegrendelő lapot legkésőbb 2017. március 17-ig a (06-1) 4566841 faxszámra vagy az oktatas@mszt.hu e-mail-címre kérjük visszaküldeni.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .
cégszerű aláírás

Kelt: ................................... , 2017. .....................................

Tájékoztató kedvezményes szabványvásárlásról:
A fórum minden befizetett résztvevője a fórum témájához kapcsolódó szabvány(ok) 1-1 példányának megvásárlása esetén 10%-os kedvezményt kap. A kedvezmény kizárólag a fórumhoz meghirdetett szabványokra vonatkozik és az adott szakmai fórum meghirdetésekor a napirendhez mellékelt megrendelőlap kitöltésével vehető igénybe a fórumot követő 30 naptári napon belül (a konkrét dátum a megrendelőlapon jelezve van).
A jelentkezési laphoz a szabványmegrendelő lapot is mellékeltem
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SZABVÁNYMEGRENDELŐ LAP

Címzett: Magyar Szabványügyi Testület (MSZT); a megrendelést a (06-1) 456-6841 faxszámra vagy az
oktatas@mszt.hu e-mail-címre kérjük visszaküldeni.
A megrendelő számlázási adatai
neve: ...............................................................................................................................................................
számlázási címe: .............................................................................................................................................
a számla postázási címe (irányítószámmal): .................................................................................................
adószáma/bankszámlaszáma: ........................................................................................................................
ügyintézőjének neve: ......................................................................................................................................
telefonszáma/faxszáma: .................................................................................................................................
e-mail-címe: .....................................................................................................................................................
Megrendelem a következő szabvány(oka)t:
Szabványjelzet

MSZ EN 62115:2016
(magyar nyelvű)

Egységár

Adathordozó

12 610 Ft + 5% áfa + postaköltség

Papír (utánvéttel)
Papír (átutalással, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Papír (készpénzzel, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Elektronikus (e-mail, pdf-formátum)

12 610 Ft + 5% áfa
12 610 Ft + 5% áfa
12 610 Ft + 27% áfa
22 880 Ft + 5% áfa + postaköltség

MSZ EN 71-1:2015
(angol nyelvű)

22 880 Ft + 5% áfa
22 880 Ft + 5% áfa
22 880 Ft + 27% áfa
6 770 Ft + 5% áfa + postaköltség

MSZ EN 71-2:2011+A1:2014
(magyar nyelvű)

6 770 Ft + 5% áfa
6 770 Ft + 5% áfa
6 770 Ft + 27% áfa
11 940 Ft + 5% áfa + postaköltség

MSZ EN 71-3:2013+A1:2015
(angol nyelvű)

11 940 Ft + 5% áfa
11 940 Ft + 5% áfa
11 940 Ft + 27% áfa
17 920 Ft + 5% áfa + postaköltség

MSZ EN 71-4:2013
(magyar nyelvű)

17 920 Ft + 5% áfa
17 920 Ft + 5% áfa
17 920 Ft + 27% áfa
14 630 Ft + 5% áfa + postaköltség

MSZ EN 71-5:2016
(angol nyelvű)

14 630 Ft + 5% áfa
14 630 Ft + 5% áfa
14 630 Ft + 27% áfa

Példány

Papír (utánvéttel)
Papír (átutalással, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Papír (készpénzzel, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Elektronikus (e-mail, pdf-formátum)
Papír (utánvéttel)
Papír (átutalással, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Papír (készpénzzel, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Elektronikus (e-mail, pdf-formátum)
Papír (utánvéttel)
Papír (átutalással, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Papír (készpénzzel, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Elektronikus (e-mail, pdf-formátum)
Papír (utánvéttel)
Papír (átutalással, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Papír (készpénzzel, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Elektronikus (e-mail, pdf-formátum)
Papír (utánvéttel)
Papír (átutalással, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Papír (készpénzzel, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Elektronikus (e-mail, pdf-formátum)

- a táblázat folytatódik -
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- a táblázat folytatása Szabványjelzet

Egységár
12 610 Ft + 5% áfa + postaköltség

MSZ EN 71-7:2014
(angol nyelvű)

12 610 Ft + 5% áfa
12 610 Ft + 5% áfa
12 610 Ft + 27% áfa
10 870 Ft + 5% áfa + postaköltség

MSZ EN 71-8:2012
(magyar nyelvű)

10 870 Ft + 5% áfa
10 870 Ft + 5% áfa
10 870 Ft + 27% áfa
6 770 Ft + 5% áfa + postaköltség

MSZ EN 71-9:2005+A1:2008
(angol nyelvű)

6 770 Ft + 5% áfa
6 770 Ft + 5% áfa
6 770 Ft + 27% áfa
7 740 Ft + 5% áfa + postaköltség

MSZ EN 71-10:2006
(angol nyelvű)

7 740 Ft + 5% áfa
7 740 Ft + 5% áfa
7 740 Ft + 27% áfa
12 610 Ft + 5% áfa + postaköltség

MSZ EN 71-11:2006
(angol nyelvű)

12 610 Ft + 5% áfa
12 610 Ft + 5% áfa
12 610 Ft + 27% áfa
8 220 Ft + 5% áfa + postaköltség

MSZ EN 71-12:2013
(angol nyelvű)

8 220 Ft + 5% áfa
8 220 Ft + 5% áfa
8 220 Ft + 27% áfa
7 740 Ft + 5% áfa + postaköltség

MSZ EN 71-13:2014
(angol nyelvű)

7 740 Ft + 5% áfa
7 740 Ft + 5% áfa
7 740 Ft + 27% áfa
10 330 Ft + 5% áfa + postaköltség

MSZ EN 71-14:2015
(angol nyelvű)

10 330 Ft + 5% áfa
10 330 Ft + 5% áfa
10 330 Ft + 27% áfa

Adathordozó

Példány

Papír (utánvéttel)
Papír (átutalással, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Papír (készpénzzel, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Elektronikus (e-mail, pdf-formátum)
Papír (utánvéttel)
Papír (átutalással, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Papír (készpénzzel, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Elektronikus (e-mail, pdf-formátum)
Papír (utánvéttel)
Papír (átutalással, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Papír (készpénzzel, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Elektronikus (e-mail, pdf-formátum)
Papír (utánvéttel)
Papír (átutalással, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Papír (készpénzzel, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Elektronikus (e-mail, pdf-formátum)
Papír (utánvéttel)
Papír (átutalással, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Papír (készpénzzel, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Elektronikus (e-mail, pdf-formátum)
Papír (utánvéttel)
Papír (átutalással, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Papír (készpénzzel, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Elektronikus (e-mail, pdf-formátum)
Papír (utánvéttel)
Papír (átutalással, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Papír (készpénzzel, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Elektronikus (e-mail, pdf-formátum)
Papír (utánvéttel)
Papír (átutalással, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Papír (készpénzzel, a Szabványboltban
személyes átvétellel)
Elektronikus (e-mail, pdf-formátum)

A 2017. március 30-i szakmai fórumon részt vevő intézmények, személyek részére az MSZT a felsorolt szabványok
megvásárlása esetén 10%-os kedvezményt biztosít az aktuális árból.
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A kedvezmény a fent jelzett árakból kerül levonásra és a díjbekérőn/számlán lesz feltüntetve.
A megrendelt szabvány(ok)ról az MSZT díjbekérőt küld és a vételár beérkezése után a megrendelt szabvány(oka)t a „fizetve” számlával együtt, a kiválasztott módon küldi meg. Az MSZT az e-mailen rendelt szabványokat a számlázási adatoknál megadott e-mail-címre küldi. Az utánvéttel megrendelt termékeket a rendelés során megadott postacímre küldjük,
és a kiszállított csomag ellenértékét átvételekor, készpénzben a postásnak kell kifizetni és ebben az esetben a vételárhoz postaköltség és csomagolási költség is járul. Készpénzes fizetési mód választása esetén a vásárló a számlát a
Szabványboltban kapja meg a szabvány(ok) átvételekor.
A kedvezmény kizárólag a fenti szabványokra és az adott fórum/konferencia meghirdetésekor a napirendhez mellékelt
megrendelőlap kitöltésével vehető igénybe, pl. a webáruházban leadott megrendelésekre nem alkalmazható. A kedvezmény iránti igényt a jelentkezési vagy megrendelőlapon kell jelezni és a legkésőbb 2017. április 30-ig beérkezett megrendelésekre lehet érvényesíteni.

................................ ...............................
cégszerű aláírás

Kelt: ................................ , 2017. .................................

