Székhely: 9023 Győr, Csaba utca 21.

aszer1@aoeportal.hu
www.aoeportal.hu

Belépési Nyilatkozat
Alulírott kijelentem, hogy az Autószerelők Országos Egyesülete tagja kívánok lenni, egyben tudomásul veszem az
egyesületi alapszabályban és a tagdíjfizetési szabályzatában foglaltakat.



Rendes Tag: az a természetes vagy jogi személy lehet, akinek gépjármű javító tevékenységre vagy
egyéb autós ágazati tevékenységre szóló vállalkozói igazolványa van, illetve ezen tevékenységi körrel
rendelkező gazdasági társaság és az Egyesület Alapszabályát elfogadja, tagságának törvényes akadálya
nincs és aki belépési nyilatkozat aláírásával az Egyesületbe felvételét kéri.

Az Egyesület éves rendes tagdíja az elnökség határozata alapján 2017. évre:

25.000 Ft/év

Díjfizetések módja: készpénz / átutalás – OTP 11737007-20704830 – az utalásra kérnénk ráírni: 2017. évi tagdíj.
ALULÍROTT:
Cégnév:…………………………………………………………………………………………………………………………………….
Képviselő neve: …...……………………………………………………Beosztása:……………………………………………………..
Levelezési cím: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Telefon: ……………………………………………… Mobil: ...………………………………………………………………………….
E-mail cím (FONTOS!): …………………………………………………………………….…………………………………………….
Weboldal címe:……………………………………………………………………………………………………………………………..
Kérnénk, az alábbi felsorolásban „X”- szel megjelölni szíveskedjen a vállalkozás tevékenységi köreit!
Tevékenységi kör:

Megfelelőt
jelölni

Tevékenységi kör:

Általános- és teljes körű autójavítás

Kereskedelmi tevékenység

Gyorsszerviz-hálózat

Autómentés

Gázautó javítás/szerelés

Autóvillamosság/járműdiagnosztika

Független szervizhálózati tagság

Kishaszon-gépjármű javítás

Teljes körű járművizsgáló állomás

Gépjárműápolás

Karosszériajavítás, fényezés

Márkaképviselet

Gumijavítás/szerelés

Egyéb

Adataim honlapon történő megjelenítéséhez:

Hozzájárulok:

□

Nem járulok hozzá:

Megfelelőt
jelölni

□

Elfogadom, hogy önkéntesen megadott személyes adataimat az egyesület saját maga, vagy megbízottjai által
felhasználhatja tevékenysége során. Amennyiben ehhez nem járul hozzá, kérheti adatai törlését.

A kitöltött belépési nyilatkozatot kérnénk az alábbi levelezési címre küldeni:
Autószerelők Országos Egyesülete, 2840 Oroszlány, Szeptember 6. u. 110.
E-mail cím: aszer1@aoeportal.hu

Dátum:

……………………..

_______________________
Cégszerű aláírás
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