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Tartalma Ajándék
Csomag ár*

Éves fizetési gyakorisággal


Könyvvizsgáló 
extra ajánlat





OPTEN OptiJUS adatbázis + EU modul
+ADÓ TB modul Online 

magyar*** és EU-s joganyag + Adó és TB jogszabályok 
magyarázata****

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal és OPTEN 
Kapcsolati Háló modullal Online 

OptiJUS + EU modul +ADÓ TB modul 
DVD**

(magyar*** és EU-s joganyag +Adó TB****)

100 000 Ft értékű egyszeri
Mérlegtár keretösszeg

500 000 Ft értékű egyszeri
Cégelemzés keretösszeg

  4 000 Ft+áfa/hó
(bruttó 5 000 Ft/hó)

éves 48 000 Ft + áfa
(bruttó 60 000  Ft )


Könyvvizsgáló 
extra ajánlat 5 
egyidejű 
felhasználónak





OPTEN OptiJUS adatbázis + EU modul
+ADÓ TB modul Online 

magyar*** és EU-s joganyag + Adó és TB jogszabályok 
magyarázata****

CÉGTÁR Pénzügyi adatokkal és OPTEN 
Kapcsolati Háló modullal Online 

OptiJUS + EU modul +ADÓ TB modul 
DVD**

(magyar*** és EU-s joganyag +Adó TB****)

100 000 Ft értékű egyszeri
Mérlegtár keretösszeg

500 000 Ft értékű egyszeri
Cégelemzés keretösszeg

  8 000 Ft+áfa/hó
(bruttó 10 000 Ft/hó)

éves 96 000 Ft + áfa
(bruttó 120 000  Ft)

AZ AKCIÓS CSOMAGok havi átalánydíja egyidejűleg egy, illetve öt felhasználó általi igénybevételre vonatkozik. 
További egyidejű hozzáférési lehetőséget felhasználónként a csomagár 30%-áért biztosítunk.

További felhasználók száma:
………….....fő

* Az éves előfizetési díj egy évre előre, egy összegben fizetendő.
** Az ajándék DVD havi frissítésű, a felhasználók száma megegyezik az online felhasználók számával és az akciós csomag igénybevételének idejére vonatkozik.
***Kivéve önkormányzati rendeletek.
**** Az Adó-Tb Modul tartalmazza a Saldo Kiadó gondozásában megjelent alábbi magyarázatokat elektronikus formátumban:

- Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal (Szerzők: Dr. Bordács Ágnes, Fekete Józsefné dr., dr. Kabai Mónika, Magóné 
Dr. Pálos Mária, dr. Németh Andrea, dr. Vízi Hajnalka)

- Az illetékről szóló 1990.évi XCIII. törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal (Szerzők: dr. Börzsönyi Zsuzsanna, dr. Farkas Anikó, dr. Kónya László, dr. Vámos 
Ildikó)

- A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, egységes szerkezetben, magyarázatokkal (Szerzők: dr. Honyek Péter, dr. Gulácsy Katalin, dr. Székely 
Zsuzsanna, Lepsényi Mária, Kopányiné Mészáros Edda, Szűcs Józsefné)

- A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal (Szerzők: Ácsné Molnár Judit, dr. Hubay Tamás, dr. Rabné 
dr. Barizs Gabriella, Stefánné dr. Dombrádi Judit)

- A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény és társadalombiztosítási 
jogszabályok egységes szerkezetben, magyarázatokkal (Szerzők: dr. Jurányi Benedekné, Matlné Kisari Erika, Molnárné dr. Pintér Ilona, Széll Zoltánné)

- Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény egységes szerkezetben, magyarázatokkal (Szerzők: dr. Farkas Alexandra, Dr. Kovács Tamás, Dr. Kovács-
Kozma Zsuzsanna, Nagyné Véber Györgyi, Dr. Rónai Gábor, Száraz Tünde, Varga Zoltán, Dr. Vedres Attila, Verbai Tamás)

Előfizetési időszak:  3 év   Fizetési gyakoriság:   éves

Jelen ajánlatunkat kizárólag olyan könyvvizsgálók vehetik igénybe, akik új előfizetőnek minősülnek. Új megrendelőnek számít, aki legalább 
fél éve nem volt előfizetőnk.

Jelen akciónk a 2011. december 31-ig beérkezett megrendelésekre vonatkozik.
1. Előfizető a termék (kivéve online szolgáltatás) átvételétől számított nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben Előfizető  
köteles a terméket saját költségén a Szolgáltatónak visszaszolgáltatni, Szolgáltató pedig az Előfizető által kifizetett előfizetési díjat az elállást követő 30 napon belül  
köteles visszatéríteni Előfizető részére. Számítógépes adathordozó (pl.: CD, DVD) megrendelése esetén Szolgáltató kizárólag a részére bontatlan csomagolásban 
visszaszolgáltatott  termék előfizetési  díját  téríti  vissza,  így amennyiben  Előfizető  a  csomagolást  felbontotta  elállási  jogát  nem gyakorolhatja.  Online szolgáltatás  
megrendelése esetén a szolgáltatás sajátos jellegére tekintettel Előfizető elállási jogot nem gyakorolhat.
2. Az akciós csomagba foglalt szolgáltatások jogilag oszthatatlannak minősülnek, így az akciós csomagban található bármely szolgáltatással kapcsolatosan megtett  
jognyilatkozat, illetve esetlegesen elkövetett szerződésszegés következményei a csomagba foglalt valamennyi szolgáltatás vonatkozásában is beállnak.
3. Az Előfizetői Szerződést felek az OptiJUS, az Üzleti Navigátor, a Cégtár szolgáltatások és azok kiegészítő moduljai tekintetében az “előfizetési időszak” pontban  
megjelölt határozott időtartamra kötik, amely annak elteltét követően minden további nyilatkozattétel nélkül  automatikusan évente újabb 1 évvel meghosszabbodik, 
amennyiben az éves fordulónapok lejárta előtt legkésőbb 30 nappal írásban egyik fél sem kezdeményezi annak megszüntetését.
Hozzájárulok  az  előfizetői  adataimnak  harmadik  személyhez  történő  továbbításához  közvélemény-  vagy  piackutatás,  és  direkt  marketing  jellegű  
hasznosítás céljából: igen nem

Ingyenes elektronikus hírlevelet kérek: igen nem

Előfizető adatai: Megjegyzés:

Név: 

Székhely:

Számlázási cím:  Számla küldési cím*: 

Kapcsolattartó neve: Termék szállítási cím*:

Vezetékes telefonszám: Fax:

Honlap: E-mail:

Számlavezető pénzintézet neve: Pénzforgalmi jelzőszám:

Adószám: Cégjegyzékszám:
*ha a székhellyel nem megegyező
Jelen  Megrendelőlapot  és  az  OptiJUS,  valamint  annak  kiegészítő  moduljai  igénybevételére  kötelezően  alkalmazandó,  az  Opten  Kft.  TÖRVÉNYTÁR,  EU 
TÖRVÉNYTÁR, ÜZLETI NAVIGÁTOR, CÉGTÁR és APAFI szolgáltatásának igénybevételére  vonatkozó  ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKet – amely a 
www.opten.hu honlapon, az ÁSZF menüpont alatt  is elérhető,  és amelynek rendelkezései  a MÉRLEGTÁR és CÉGELEMZÉS szolgáltatások igénybevételére is 
kötelezően alkalmazandók – elolvastam, annak tartalmát megismertem és mint akaratommal mindenben megegyezőt  magamra nézve kötelezőnek elfogadom – 
különös tekintettel a fizetési feltételekre – és ezt aláírásommal jóváhagyólag igazolom. Tudomásul veszem, hogy jelen Megrendelőlap aláírásával és Szolgáltatónak  
eredetiben  történő  megküldésével  az  Előfizetői  Szerződés  fenti  szolgáltatások  vonatkozásában  a  Szolgáltatóhoz  történő  megérkezés  napján  létrejön.  Jelen 
Megrendelőlapon nem érintett kérdésekben az ÁSZF és a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

Kijelentem, hogy a szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.

Kelt: ...........................…… 2011..................................................
……………………………………………………………….

(cégszerű) aláírás
Előfizető

A kitöltött Megrendelőlapot a (06 1) 470-0751-es faxszámra és postán, eredetiben 
is szíveskedjék visszaküldeni!


