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Ajánlat/Megrendelési űrlap 
Céginformáció németországi cégekről 

 
� Leellenőrizné egy németországi cég adatait? 

  
     Ehhez az alábbi szolgáltatásainkat ajánljuk. 
 

1.  Kivonat az illetékes németországi kamara nyilvántartásából 

Kamaránk német cégekről céginformációt a cég nevének és székhelyének pontos megadása alapján a 
cég székhelye szerint illetékes németországi kamarától tud beszerezni. Ez az u.n. „Firmenspiegel” a 
következő adatokat tartalmazza: cég címe, cégforma, alapítás éve, tevékenység, ügyvezető,  tőke, 
cég nagysága, megjegyzések. 

Átfutási idő: 5 napon belül. 

A szolgáltatás díja: € 55,- + Áfa  

 

2.  Bonitási információ 

Lehetőségünk van egy részletesebb, a német cég bonitására is kiterjedő információ külső 
szolgáltatótól történő megrendelésére, mely adott esetben 1-2 évre visszamenőleg forgalmi adatokat 
is tartalmaz. A bonitási információt az Ön megbízása alapján az alábbi árakon tudjuk megrendelni: 

 

   Áraink* a bonitási információ beszerzésének sürgősségétől függően az alábbiak szerint alakulnak:    

Szuperexpressz  (1,5 munkanapon belül) 
 €  160,- 

Expressz (3 munkanapon belül) 
 €  110,- 

Normál (6 munkanapon belül) 
 €   70,- 

 
Tagvállalatainknak a fenti árakra 25% kedvezményt nyújtunk.  

 
*Áraink az ÁFA-t nem tartalmazzák. Fizetés EUR-ban és HUF-ban is lehetséges, utóbbi esetben a számlázáskori  
aktuális árfolyam alapján. 
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MEGRENDELÉS/Céginformáció 
 
 
 
Megrendelek az alábbi cégről  
 
Cégnév:     
Cím: 
 

1. németországi kamarai cégkivonatot □  
 
2. bonitási céginformációt    

    szuperexpressz  □   

    expressz            □   

    normál              □   
 
Megrendelő cég adatai/számlázási cím: 
 
 
Cégnév Ügyintéző 
 
Cím 
 
Tel./Fax  E-mail 
 
Dátum  Aláírás 

  
 

Ügyintéző: 
John Kornélia 

Telefon: +36 1 345 7642 
Telefax: +36 1 345 7652 

E-mail: john@ahkungarn.hu 


