
Lépés Ha még nem rendelkezik Adobe Acrobat Reader programmal,
akkor töltse le innen: https://get.adobe.com/hu/reader/.

Lépés Nyissa meg a Viszonteladói Megrendelőlap PDF-et az 
Acrobat Reader programmal.

Lépés Töltse ki a megrendelés paramétereit. A PDF a megadott helyeken 
beviteli mezőket tartalmaz, amit elektronikusan is ki tud tölteni.

Lépés Mentse el a PDF-et

Lépés A kitöltött és elmentett PDF-et küldje el a területileg illetékes 
telephelyünkre emailben vagy faxon. Elérhetőségeinket a megrendelőlap 
fejlécében találja.

A Viszonteladói Megrendelőlap kézzel 
történő kitöltésére is lehetőséget adunk. 
Ha kézzel írott kitöltést válassza kérjük ügyel-

jen a szöveg olvashatóságára és a kötelező 

megrendelési adatok hiánytalan meglétére.

VISZONTELADÓI 
MEGRENDELŐLAP

KECSKEMÉT, Matkói út 16.
Telefon: +36 76 441-170
Fax: +36 76 540 255
E-mail: rendeles@metahungary.hu

BUDAPEST, Mexikói út 15-17.
Telefon: +36 1 264-20-33
Fax: +36 1 280-25-27
E-mail: budapest@metahungary.hu

MEGRENDELÉSI INFORMÁCIÓK

SZÁMLÁZÁSI NÉV, CÍM:

HIVATKOZÁS (PROJEKT):

VISZONTELADÓ ÜGYINTÉZŐ E-MAIL CÍME:

RENDELÉS DÁTUMA:

SZÁLLÍTÁSI NÉV, CÍM: VISZONTELADÓ ÜGYINTÉZŐ NEVE:

VISZONTELADÓ  ÜGYINTÉZŐ TELEFONSZÁMA:

MEGRENDELENDŐ TERMÉKEK
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MEGJEGYZÉS:

A       -gal jelölt mezők kitöltése kötelező!

1.2

Rendelést a szállítás előtti munkanap 10-óráig áll módunkban befogadni. Megrendeléséről Megrendelés visszaigazolást küldünk 
legkésőbb 1 munkanapon belül. Ha érdeklődni szeretne rendeléséről hivatkozzon a visszaigazolásban található Rendelés számra. 
A rendelése csak a Visszaigazolással együtt érvényes! Ha rendelésétől számolt 1 munkanapon belül nem kap visszaigazolást 
kerese kollégáinkat a központi elérhetőségeinken. A rendeléshez használja webes felületünket, mert 0-24 óráig elérhető, látja a 
készleten lévő termékeinket, rendelése azonnal lefoglalja a terméket.

VISZONTELADÓI RENDELÉS SZÁM:

Számlázási Név

VISZONTELADÓI MEGRENDELŐLAP MAGYARÁZAT
SEGÍTSÉGNYÚJTÁS A KITÖLTÉSHEZ

https://get.adobe.com/hu/reader/

Adobe Acrobat Reader 

Az megrendelőlap megjelenítéséhez 
szükséges program:
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Ebben a mezőben szereplő 
névre állítjuk ki a számlát.
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Rendelés leadás a Viszonteladói Megrendelőlap használatával

Szállítási Név, Cím

Az átvevő (telephely) neve 
és címe, ahová leteszi a 
sofőr az árut.

Megjegyzés

Minden szállítással, és rendeléssel 
kapcsolatos fontos információ, amire 
a vevő külön is szeretné felhívni a fi-
gyelmet. pl.: „A megrendelt termékek 
egyszerre történő szállítását kérem.” 
„A termék kiszállítását a Június 12.-
ei túranapon kérem”„Üzletkötővel 
egyeztetve a következő feltételekkel 
kérem…”

Minta Kft. - BUDAPEST
1254 Budapest 
Magyar u. 13. Minta projekt

2015.06.01.

Nagy Áron

nagy.aron@mintakft.hu

Minta Kft. - GYŐR
3423 Győr
Kiss u. 25.

A megrendelt termékek egyszerre történő szállítását kérem.
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Hivatkozás

pl.: 1. - A Méta Hungary Kft ál-
tal meghirdetett akciókra való 
hivatkozás: Construma kedvez-
mény 2. - BEMUTATÓ, BEÜZEME-
LÉS: – kérése, és az ezzel kapcso-
latos üzletkötővel egyeztetett 
feltételek: hosszabb fizetési 
határidő stb. 3. Előzetesen a ve-
vőnek készített ajánlat száma. Pl 
00405/15-VAK

Rendelés dátuma

A vevő által leadott eredeti
 rendelés elküldésének a napja.

Viszonteladói ügyintéző 
elérhetőségei

A viszonteladó kapcsolattartója, 
a rendeléssel foglalkozó sze-
mély neve, elérhetősége akinek, 
és ahová a megrendelés vissza-
igazolást küldjük.

4.

Viszonteladói rendelés szám

A viszonteladó rendelés száma, 
SAP száma: - amire a vevő ké-
sőbb hivatkozhat, ha egy koráb-
ban leadott rendelése felől ér-
deklődni szeretne, vagy esetleg 
módosítani szeretné azt.
Ezt a számot a rendelés felvite-
lénél minden esetben beírjuk az 
Easy megrendelés lapjának 
„HIVATKOZÁS” fülébe, ami ké-
sőbb a szállító levélen illetve 
a számlán is szerepelni fog. Ez 
nagymértékben segíti az eredeti 
rendelések visszakeresését, mó-
dosítását.
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