Cégbírósági céginformációk internetes letöltéssel
A szolgáltatással Magyarországon bejegyzett cégekről szerezhet hiteles információt azonnal - időt rabló ügyintézés és
utánajárás nélkül. A cégadatok az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának
adatbázisából online módon tölthetők le. Ezek az adatok megbízható információt adnak partnereiről, ügyfeleiről, vagy
felhasználhatja saját letöltött cégadatait igazolások, pályázatok benyújthatásához. A következő dokumentumtípusok tölthetők
le: cégkivonat, cégmásolat, névjegy, vállalati mérleg és eredménykimutatás.
A szolgáltatás folyamata
1. A www.cegtalalo.hu honlapon keressen rá a kívánt vállalkozásra cégnév, cégjegyzékszám, adószám, székhely vagy
tevékenység alapján, majd válassza ki a keresett céget a találati listából. A megrendelő ablakban megjelenik a
kiválasztott cég neve, címe és cégjegyzékszáma, valamint táblázatos formában a cégre vonatkozó választható
dokumentumtípusok és a kapcsolódó fizetési módok.
2. Válassza ki a megfelelő dokumentumot és a Mobil Vásárlás lehetőséget. A dokumentum díja a megfelelő linken
látható. A következő oldalon adja meg telefonszámát, majd kattintson a fizetés gombra (amennyiben a telefonszáma
mellett megadja e-mail címét is, a kért dokumentumot emailben is megkapja).
3. Ezután Ön a vásárlás adatait összefoglaló, megerősítést kérő SMS-t kap, ami tartalmazza a dokumentum ellenértékét,
illetve a kiegyenlítésre felhasználható fizetési módot.
4. Kérjük, erősítse meg a vásárlást egy „igen”, „ok” vagy üres tartalmú válasz SMS elküldésével 5 percen belül!
5. A sikeres tranzakcióról SMS-ben is visszaigazolást kap, a honlapon pedig a fizettem gomb lenyomása után letöltheti
az igényelt dokumentumot, és amennyiben a kiválasztási folyamat során bejelölte ezt a lehetőséget, e-mailben is
megkapja. Amennyiben a böngészőből kilép, vagy nem nyomja le a Fizettem gombot, akkor a dokumentumot nem
tudja elérni. (Természetesen, ha e-mail címét megadta, e-mailben ekkor is megkapja a kért dokumentumot.)
A szolgáltatás igénybevételének feltételei
A szolgáltatás a www.cegtalalo.hu weboldalon érhető el a Voxinfo Kft. által meghatározott és a Mobil Vásárlás feltételeinek
megfelelően.
A szolgáltatás ára
A Mobil Vásárlás során küldött SMS díjcsomagnak megfelelő, normál díjazású. A cégdokumentumok letöltésének
ellenértékéről a Voxinfo Kft. ad felvilágosítást.
A szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése
 Általános előfizetéssel rendelkező ügyfélként a mindenkor hatályos Díjszabásban rögzített mobilvásárlási kerete vagy
univerzális egyenlege terhére, illetve bizonyos termékek esetében Kapcsolat pontjai terhére veheti igénybe a Mobil
Vásárlás szolgáltatást.
 Mix díjcsomagot használó vagy Dominós ügyfélként előzetes egyenlegfeltöltést követően univerzális egyenlege,
illetve bizonyos termékek esetében Kapcsolat pontjai terhére veheti igénybe a szolgáltatást.
Az egyenlegfeltöltés részletei: www.t-mobile.hu, illetve 1430.

