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CONTORG EVOLUT PROGRAMOK
2018. ÉVI TERMÉKTÁMOGATÁS MEGRENDELÉSE
Kedvezményes előfizetés 2018. évre folyamatos szoftverfelhasználók részére

Megrendelő Felhasználó neve Számlázási és szállítási címe

Felhasználó adatai nagyon fontosak, kérjük az alábbi rovatok pontos, olvasható kitöltését! Köszönjük!

Főkönyv, tárgyi eszöz, számlázás, jövedéki rendszer, készlet, 
integrált vállalati rendszer, egyszeres könyvvezetés programokra

Telefon (mobil) és telefaxszáma:

Ezennel megrendelem az  általunk használt  Contorg  program(ok) 2018. évi terméktámogatását, 

Programokhoz megrendelem még az alábbi szolgáltatásokat: (megrendelés jelölése X)

a 2018-as évre változást az előző évhez képest.  Az Ön kérésének megfelelően módosítjuk a licencet.

Egyszerűbb és gyorsabb!

az előző évi programhasználati módnak megfelelően.
Kérjük a programkövetés licencét az előző 2017-es évvel azonosan beállítani!

Kitöltési tájékoztató az egyszerűsített megrendelő laphoz

Ennek a megrendelőlapnak az aláírt,  visszaküldött példánya alapján  Contorg Kft az előző évi programhasználati módnak megfelelő,
licencet bocsát ki Önnek. E megrendelése alapján a 2017. évben használt programszolgáltatásokat fogja a 2018. évi licenc
tartalmazni. Ezt a megrendelőlapot kérjük a szokott módon (e-mail, fax) küldje meg a Contorg Kft-nek. 

(Megrendelés jelölés  X)*A licenccel kapcsolatos ügyintézést a fenti e-mailcímükön bonyolítjuk!

(Licencjogosult) Irányítószám Település

E-mail címe*:

Adószáma:

megrendelő aláírása

Amennyiben a 2018. évben az előző évtől eltérni szándékozik, kérjük, hogy az alábbi megjegyzés  részbe írja meg, hogy miben szeretne mást

A fenti tanácsadás nem tartalmazza az adatrögzítési hibák 
keresését, javítását!

Adatbázis-áthelyezés, távoli- és informatikai segítségnyújtás  (TeamViewer) a Contorg ÁSZF szerinti  szolgáltatási díjon vehető igénybe! 
www.contorg.hu/contorg/altalanos-szerzodesi-feltetelek

Megrendelésünkkel nyilatkozunk, hogy a Contorg Rendszerek 2018. évi változatára érvényes az terméktámogatási szerződésünk 
alapján igényt tartunk. A terméktámogatási- és telefonos tanácsadási díjat számla alapján egyenlítjük ki. Tudomásul vesszük, 
hogy szakmai telefonos tanácsadást csak e megrendelés alapján vehetünk igénybe, illetve a 2018-as terméktámogatási díj a 
végleges teljesítéskor kerül számlázásra.

KÖNYVELŐKNEK SZOFTVERHASZNÁLATI 
TANÁCSADÁS MUNKAIDŐBEN, 

TELEFONON, TÁVOLRÓL, 
MUNKATÁRSAINKTÓL VEHETŐ IGÉNYBE

éves díjon

Kérjük jelölje meg, ha igénybe venné az Evolut "felhő" 
alapú változatát. A felhő-alapú változatnál a program a 
felhasználó számítógépén, az adatbázis egy nagy 
biztonságú szerveren található, havidíjas konstrukció. 
Kérésére tájékoztatót küldünk.

Megjegyzés:
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