Green Plus® környezetbarát folyékony égéskatalizátor megrendelő ISO 14001, 18001, 26000, 50001-hez
ECO-ÖKO CÍMKE ÁLTALI LEGSZIGORÚBB ÜZEMANYAG SZABVÁNYÚ ÜZEMANYAG hatóanyag megrendelési száma:
ECO-ÖKO CÍMKE
ÁLTAI
LEGSZIGORÚBB ÜZEMANYAG SZABVÁNYÚ ÜZEMANYAG HATÓANYAG felhasználó iktatási
iktatási
szám
száma a 2020 – 2030 ENERGIA ÁTMENETI ÜZEMANYAG ENSZ VILÁGPROGRAMBAN:

……..../2021
…………………

Megrendelek ………..…………….....………………….. liter tüzelőanyaghoz elegendő legszigorúbb üzemanyag szabványt adó
Green Plus® hatóanyagot az alábbi 1 literes flakonos vagy 205 literes hordós csomagolásban:
1 liter Green Plus = 1 000 liter üzemanyaghoz
1:1 000
koncentrátum
x …………………. darab
1 liter Green Plus = 4 000 liter üzemanyaghoz
1:4 000
koncentrátum
x …………………. darab
1 liter Green Plus = 5 000 liter üzemanyaghoz
1:5 000
koncentrátum
x ………………... darab
1 liter Green Plus = 10 000 liter üzemanyaghoz
1:10 000
koncentrátum
x …………………. darab
1 liter Green Plus = 20 000 liter üzemanyaghoz
1:20 000
koncentrátum
x ………………... darab
1 hordó Green Plus = 4 100 000 liter üzemanyaghoz 1: 20 000
koncentrátum
x ……………..…. darab
1 liter Green Plus = 50 000 liter üzemanyaghoz
1:50 000
koncentrátum
x …………………. darab
1 liter Green Plus = 100 000 liter üzemanyaghoz
1:100 000
koncentrátum
x ……………..…. darab
1 liter Green Plus = 200 000 liter üzemanyaghoz
1:200 000
koncentrátum
x …………………. darab
1 liter Green Plus = 1 000 000 liter üzemanyaghoz 1: 1 000 000
koncentrátum
x …………………. darab
Megrendelés dátuma: ………………………………………………………………….. ÖSSZES DARAB: ………….…………………………………
Az Ön kedvezmény kategóriája: …………………………………………………………………………………………………………………….……………
Miután Ön átutalta a megrendelt termék összegét a megrendelő ország pénznemében vagy EURO-ban hazai, vagy
közösségi adószámos 0%-os áfával, ez esetben a “A 2007. évi CXXVII. törvény 37. § alapján az áfa fizetésére a vevő
köteles”, intézzük az országba szállítást. Magyarországi vásárlás 27% áfás.
Utalási címek: Bíró Péter, BANK: Sberbank Magyarország Zrt. Hungary, 7100 Arany János u. 4
Forint: BIC CODE: MAVOHUHB
IBAN CODE:
HUF HU31 1410 0653 - 2202 1149 - 0100 0002
Szállítási idő a megrendeléstől számított 2 hét, minimum megrendelés esetén + postaköltség. Sürgős esetben 48
órán belül, sürgősségi szállítási költséggel. Nagy mennyiségű megrendeléskor a szállítási idő előtt 30 nappal kérjük a
megrendelést leadni, ha Ön felhasználó és 90 nappal előbb, ha Ön disztribútor. Kérjük töltse ki az alábbiakat:
Green Plus® kezelendő liter/kg üzemanyag naponta / havonta / évente: ..…………..…/…………..…… /…………………..…………
Legkisebb használandó motor/kazán (égőtér/henger liter vagy cm3): …………….…….………………………………………………..……
Legnagyobb használandó motor/kazán (égőtér/henger liter vagy cm3): ………….……………………………….………………………….
Próbahasználathoz képlet: amennyi a motor cm3 = annyi Green Plus® javított liter üzemanyag használata szükséges a
több előny eléréséhez. Nagygéphez minimum rendelés 1 doboz (benne 15 flakon) 1:1000 Green Plus® koncentrátum,
ami elegendő 15 000 liter tüzelőanyaghoz 1.275 € + áfa vagy 435 000 Ft + áfa (29 Ft+ áfa vagy 0,085 euro +
ÁFA/javított liter/kg tüzelőanyag áron, amely ár értendő 1 liter üzemanyaghoz elegendő Green Plus® égéskatalizátor
árára (példa: 1 liter 1:1000 Green Plus® koncentrátum ára 29 000 Ft + áfa vagy 85 euro + ÁFA, ami 1000 liter/kg
tüzelőanyaghoz elegendő). Ön több fajta koncentrátumból is összeállíthat egy csomagot, attól függően, milyen
üzemanyag mennyiség beszállítás fogadásához, tank mérethez egyszerűbb a használat.
Kontakt személy neve, címe, telefon, mobil: ……………………………………………………………………………………………….……………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Átvételi hely (GPS koordináta/cím/település/ország): ……………………………………………………………………..………………………....
Ezután következő várható megrendelés mennyisége és dátuma: .……………………………………………….…….………………………..
Megrendelő neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………..……...................
Adószáma és cégjegyzékszáma:………………………………………………………………………………………...………………………………..……….
Címe:…………………………………………………………………………………..............................................................................................
Aláírása, bélyegzője: ……………………………………………………………….……………….…………………………………………………………….……
Adatait a GDPR érvényes előírásai szerint biztonságban kezeljük, tároljuk és csak a megrendeléséhez használjuk fel.
Amennyiben személyes adatai törlését kéri, a rendeles (kukac) greenplusfuel.com címen megteheti, törlési
kérelmére hivatkozva adatait a megrendelést követően töröljük.
Köszönjük dekarbonizációs energiahatékonysági együttműködését és felelősségét a fenntartható fejlődés, az
egészségvédelem és a klímavédelem érdekében a Zéró Emisszió Programban.
Kérésére pályázatokhoz
együttműködési igazolást állítunk ki. A Green Plus® égéskatalizátor az ENSZ Kormányzati Vezetőket Képző és Kutató
Intézetei és Nemzetközi Hatóságokat és Vezetőiket Képző és Kutató Intézetei által is certifikált és javasolt, a világ
első, fosszilis üzemanyagokra érvényes ECO-ÖKO Címkés üzemanyag és Energia Átmeneti Üzemanyag megoldása. Ez
a legszigorúbb minősítés, kritérium és garancia az üzemanyag szabványban, melyet 2019 előtt még soha nem adtak
ki. ENSZ által certifikált minősítések még:

International manager of Biofriendly Green Plus® Combustion Catalyst Péter Bíró H-7100 Szekszárd, Rákóczi F. u. 84
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