GreenGo Car Europe Kft.
Vállalati Szerződési Feltételek
Vállalati Felhasználó / Meghatalmazás szerződéskötéshez (együttes képviseleti jog)
(5/b. sz. melléklet)

MEGHATALMAZÁS
KERETSZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉRE

Alulírott

A Vállalati
Felhasználó
képviseletére jogosult
természetes
személyekre
vonatkozó adatok.

Családi és utónév:
Születési idő:
Anyja születési családi és utóneve:
Lakóhely:
E-mail cím:
Családi és utónév:
Születési idő:
Anyja születési családi és utóneve:
Lakóhely:
E-mail cím:

Mint a(z)
Jogi személy neve:
Székhely:
Nyilvántartási szám:
Adószám:
Pénzforgalmi jelzőszám vagy bankszámlaszám:
Képviseletére jogosult Vezető Tisztségviselő(k) / Cégvezető(k) / Munkavállaló(k)1 ezúton meghatalmazom az
alábbi személyt,
Családi és utónév:
Születési idő és hely:
A Meghatalmazott
természetes személyre Anyja születési családi és utóneve:
vonatkozó adatok.
Lakóhely:
E-mail cím:
Hogy a fent nevezett jogi személy teljes jogú képviselőjeként eljárva, annak nevében a GreenGo Car Europe
Kft-vel (székhely: HU-1075 Budapest, Rumbach Sebestyén utca 15.; cégjegyzékszám: 01-09-189375; adószám:
24920782-2-42; a továbbiakban: „GreenGo”) az általa Budapesten működtetett közösségi személygépkocsi
közlekedési rendszer szolgáltatásainak igénybevételére irányuló a Keretszerződést kössön, továbbá, hogy a
GreenGo e-carsharing szolgáltatása igénybevételének feltételeit tartalmazó, és a Keretszerződés elválaszthatatlan
részét képező Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”) és Vállalati Szerződési Feltételeket (a
továbbiakban: „VSZF”; ÁSZF és VSZF a továbbiakban együttesen: „Szabályzatok”) elfogadja és az azokban
foglaltakat a fent nevezett jogi személyre nézve kötelezőnek ismerje el, továbbá, hogy az említett VSZF szerinti
Kapcsolattartókat kijelölje és hogy a VSZF 2.3.1. pontjában foglalt tájékoztatást fogadja, illetve annak alapján a
VSZF. 7.3.1 pontjában foglalt nyilatkozatot megtegye. Kijelentem, hogy a Vállalati Felhasználó képviseletére
a jelen Keretszerződés napjának dátuma szerint önállóan vagyok jogosult, és hogy képviseleti jogosultságom
a jelen Keretszerződés megkötésére feljogosít, és mentes bármilyen korlátozástól vagy feltételtől, amely a
jelen Keretszerződés aláírását érinti.
A jelen Meghatalmazás visszavonásig érvényes.
Budapest, ____.__.__.
________________________________________ __________________________________________
[Első Vezető Tisztségviselő / Cégvezető /
[Második Vezető Tisztségviselő / Cégvezető /
Munkavállaló 1 családi- és utóneve]
Munkavállaló 1 családi- és utóneve]
Előttünk, mint tanúk előtt:
Név:
[Első tanú családi- és utóneve]
[Második tanú családi- és utóneve]
Lakóhely:
__________________
__________________
Aláírás:
__________________
__________________
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A megfelelő aláhúzandó.

1./1 oldal

