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Adatlap kutyabarát munkahelyek 
részére 

 
Az alábbi űrlap kitöltésével igényelem a MateWorks Kft (9700 Szombathely, Vörösmarty u. 6/c. 
Adószám: 24975359-2-18) tulajdonában álló „Kutyabarát hely” tanúsító védjegy által nyújtott 
minősítést, illetve megjelenést a www.kutyabarathelyek.hu online felületen az alábbi adatokkal: 
 
 

Felhasználói adatok: 
Kapcsolattartó:  
Telefon:  
E-mail:  

 
Oldalunkon belépés után módosíthatja minősített munkahelyek leírását, adatait.  
 A felhasználói nevet és jelszót e-mailben küldjük ki a fent megadott e-mail címre. 

 
 

Számlázási adatok: 
Cégnév:  
Cím:  
Adószám:  
Bankszámlaszám:  
Cégjegyzékszám:  

 

Postázási adatok: 
Név:  
Cím:  

 
 
 
Védjegyhasználati díjainkat a lentebb találja. Egyéb hirdetési árainkról az aktuális médiaajánlatban 

tájékozódhat a www.kutyabarathelyek.hu/hu/mediaajanlat/ címen. 
Az aktuális Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF), a www.kutyabarathelyek.hu/hu/aszf/ oldalon 

tekintheti meg. 
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Vállalat jellege: 
Vállalat típusa: 

� Mikrovállalat � Kisvállalat � Középvállalat 
� Nagyvállalat   

 

Vállalat adatai: 
Megjelenítendő név:  
Rövid leírás: 
 
(angolul, németül is küldje 
el részünkre, ha van már 
meglévő fordítás. 
Köszönjük!) 

 
 

Bemutatkozás: 
 
(angolul, németül is küldje 
el részünkre, ha van már 
meglévő fordítás. 
Köszönjük!) 

 
 

Cím:  
Telefon:  
E-mail:  
Web:  
Facebook:  
Tevékenység típusa:  
Közösségi iroda: � igen  � nem 

 

Vállalkozás kiemelése:  □ Igen  □ Nem 
Lehetősége van a vállalkozás kiemelésére. Ez a „Kedvenceink” blokk minden oldalon megjelenik az 
Ön vállalatának nevével és logójával. Ennek díja 10 000 Ft + ÁFA /év. 
 

Vállalatra vonatkozó kérdések: 
Bevihető kutyák max. száma db 
Bevihető kutyák mérete: � kicsi � közepes � nagy 

 

*Amennyiben a kérdés az Ön vállalatára nem releváns kérjük, hagyja üresen.  
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Képek: 
Lehetősége van 7 db jó minőségű kép elhelyezésére az oldalunkon. A képek minimum 1600x1200 px 
méretűek legyenek, amelyeket átadhat kollégánknak vagy elküldhet a vedjegy@kutyabarathelyek.hu 
e-mail címre is. 

Vállalat megjelölése fényképeken  
Oldalunkon lehetőség van arra, hogy a felhasználók bejelölhessék az általuk feltöltött képeken az 
azon szereplő munkahelyet, munkakörnyezetet. Ehhez azonban a vállalatot feltöltő felhasználónak a 
hozzájárulása szükséges. Az alábbiakban erről a lehetőségről nyilatkozhat. 

□Hozzájárulok, hogy a vállalatom megjelölhető legyen a felhasználók által a Galériába feltöltött 
képeken. 
 

Védjegyhasználati díj vállalatok részére (ÁFA nélkül) 

Vállalat típusa* 
Időtartam: 

1 év 3 év 5 év 
Mikrovállalat                  50 nm - ig 20 000 Ft 35 000 Ft 50 000 Ft 
Kisvállalat                50-200 nm - ig 35 000 Ft 60 000 Ft 80 000 Ft 
Középvállalat      200-1000 nm - ig 60 000 Ft 90 000 Ft 110 000 Ft 
Nagyvállalat                1000 nm - től 90 000 Ft 150 000 Ft 170 000 Ft 
Speciális **  Egyéni elbírálás alapján 

    *A munkaterületként funkcionál mindazon terület, mely a vállalat bejegyzett székhelye és/vagy 
telephelye beleértve a közös helyiségeket, raktárhelyiségeket. 
** Minden olyan esetben érvényes, ahol az alapkategóriák valamilyen oknál fogva nem 
alkalmazhatóak. 

 
Minősítés időtartama: 

� 1 év � 3 év � 5 év 
 

Kiemelés időtartama: 
1 év 2 év 3 év 4 év 5 év 

 
Fizetési mód: 

� Átutalás � PayPal 
 

Amennyiben az átutalási módot választja, kérjük, a megjelenés díját a  
CIB Bank 10700127-68540427-51100005 bankszámlaszámra  

átutalni szíveskedjenek. 
PayPal címünk: info@mateworks.hu 
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  Fizetési összesítő: 
Megnevezés: Ár (ÁFA nélkül) 
„Kutyabarát hely” védjegyhasználati díj:  
Vállalat kiemelése a „Kedvenceink” blokkban:  
Összesen:  

 
 
 
Dátum: 
 
 

 
Szolgáltató       Megrendelő 

MateWorks Kft.         
 
 
 

Köszönjük, hogy igénybe vette szolgáltatásunkat! 
 


