2. melléklet

IL

Megrencleics visszaigazüláá

A 2ütó,. ev ..Q^.... hó2^>.. napjnn részíinkrc megküldött megrendclést köszönettel megkaptuk,
nulyei eztUon visszaigazolok.

A jelen tnegrendclésben meghaíárüzoit tennek szállítását cs a számlakiállhást afz)

f.^T:4-.7.COPt/.,,;ÍOc/4...i<-:F.r,.......,.....,.........leijcsítÍ.

Az Eladó reszéröl kapcsolattartó cs adaiai:
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Elació bankázámlaszama:

KIadó ajelen megrcndelés vissznigazolas alaírásával kíjelcnti, hogy a nemzeti vagyonról szóló
2011. évi CXCVl. törvény 3. § (1) bekczdcs 1. pontja s/eriníi átJálható yzcrvczctnck minösül.

l^iadó tudomáyul veszi, hogy ajelen nyilatküZcílbcm íüglíillctk vállüzásáról " a vállozás bcküvetkeZL-sclöl száiníloll S napon bcltíl - köiele., Vcvöl írósban Zi-LcsílL-ni. lilí:cló Uidom.^L

v^'s/.i lovabba.

hogy a valótlan lartalmú nyilatküzut akipján Iclrcjöti szerzöcicsi Vcvő jogdsulL LLZonnali 1-iaiáilya
íclmondani va^y &J
aitól elállni.

Akurásümmal es a mcgrcndelés visszai^a/olasának Ve^röhüz lörténö visszakLildés napján ajelen
szctYÖdcs leireJÜtt,

Kelt: .M^.Ap,fc............. ..<a,Q.^,0, . ev .H^u.s. hónap .^J. , m
[KEF-po}'{úlon löfféiw visszaiguzok'issul ^gyezöen.'j
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2. melleklel

Megrendcles vísszai^uolás'

A 20tó., cv ,..^.... hú'45 napj.'in rcsyünkrc mcgküldütt megrendelcsl kösxöncllel megkaplLik,
mclvL'iezútonvíss/.müazolok.
&

A jelen megrcndelósben meghalíírozolt lerniek s/.úllításLU cs a számk.kiálHlást a(z)

^ÜT^...CP.^...^üfí^....^r...,,.,.ielj^ítÍ,

Az I^iadó rószeröl kapcso!ciltcirtó L\S adaiai:
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:!adó bank.-./umlaszámu;
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Lkidó ajelen mcgrcndelés visszLiigu/olas alaímsLival kijclenti. hogy a iicmxeti vagyonról szóló
201 1. evi CXCVI. türvcnv 3. § (1) bcke/.des 1. pLjnlja s/crinti ^tlálhatú szcrvLv.elnek mmösül.
i'iiadó tudoináyul veszL hogy ajelen nyilaiko.<iilba]i tbglí.ltak vállo/c'tsaról - a VLiltozás bekövc-tl
zcsclöl s/.ániílüU 8 napoii bclL'il - küiclc ; Vcvót ín'isb.n'i c.-tL'.sílcni. líludó tucorn.'i;;nl vcs/.i io\'úbbú.
LJ'

hogy a vulótlan lanalmú nyikitko/at ai.ipjan lctrejött szcryöd.sl Vcvöjügosuh .i/onnali liatúllyal
íclmundani \"w atról elállm.
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AL'iírásommal es a nicgrendciés víss/Liiga/üla:,án^k Vcvöhüz íörtciu') vÍss/.aküldés napján ajelen
sy^&úís Icu-cjött.
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