HÁZIMOZI SZAKTANÁCSADÁS
Az igényinek és lehetőségeinek megfelelő megoldást keresi házimozija megvalósításához?
Ehhez alkalmas készülékekből és műszaki eszközökből audiovizuális rendszert szeretne
kialakítani? Házimozival kapcsolatos problémáira keres megoldást? Szeretné elkerülni a
felesleges kiadásokat?
Kérjen szaktanácsot dr. Matuska Józseftől a Házi-Mozi Portál szerkesztőjétől.
A szaktanácsadás díja: 19.050 Ft (15.000 Ft + 27% ÁFA).
A szaktanácsadás menete, elszámolása és feltételei
A kb. 60 perc időtartamú személyes szóbeli konzultáció keretében nyújtott szaktanácsadás
időpontjára, a szaktanácsadás eredményére és a díjak elszámolására vonatkozóan kérjük,
olvassa el és jóváhagyólag vegye tudomásul az alábbiakat:
1. Elérhetőségei megadása után e-mailen vagy telefonon lépünk kapcsolatba a szaktanácsot
kérővel a munkanapokon, munkaidőben (9:30 – 17:30 között) megtartott személyes
konzultáció időpontjának egyeztetésére.
2. A konzultáció helyszíne a Lumen Multimédia Kft. HÁZI-MOZI és PROJEKTOR
bemutatóterme (1132 Budapest, Visegrádi u. 23.), vagy kérésre a szaktanácsot kérő által
meghatározott helyen. Utóbbi esetben a kiszállás díja: 6.350 Ft (5.000 Ft + 27% ÁFA)
plusz Budapesten kívüli cím eléréséhez az oda- és visszautazás díja megtett
kilométerenként: 160 Ft (126 Ft + ÁFA).
3. A személyes konzultáció során átadott információk csak saját célra használhatóak. A
termékekre, forgalmazókra, értékesítőkre, szolgáltatókra vonatkozó tanácsok és javaslatok
bizalmas információk és semmilyen formában nem tehetőek közzé.
4. A szaktanácsadás (és kiszállás) díját, a konzultációt követően készpénzben kell megfizetni
az előre kiállított számla ellenében (ha nem lehet a számlát előre kiállítani, akkor átvételi
elismervény ellenében).
5. A személyes konzultáció során adott szaktanácsok a konkrétumok ellenére sem
tekinthetőek tervnek, mert azok nem a hatékonyságot és alkalmasságot alapvetően
befolyásoló specifikus tények teljes ismeretén alapuló, számításokkal pontosan
alátámasztott, írásban/rajzban rögzített, a végső kivitelezésre, installálásra alkalmas
információk. Erre való tekintettel az adott szaktanácsok hatékonyságára és alkalmasságára
vonatkozóan, vagy az azok alapján mások által elvégzett munkák, beszerzett berendezések
stb. kapcsán semminemű felelősségi, anyagi és kártérítési igény nem támasztható.

A fentieket elolvasva és jóváhagyólag tudomásul véve szaktanácsot kérek
dr. Matuska Józseftől.
Név:
Telefonszám:
E-mail cím:
Számlázási adatok (név/cím):
Kelt:

