
1.pld.  Mavalux,           2. pld Vevő,           3.pld. Eladó 

 

Ref. Sz: ……..…….        Rögzítve        Leadás: 2016….….hó…..…nap     Aláírás…….……… 

4712 

   MAVALUX Ingatlan és Hiteliroda 

      1093 Budapest Bakáts utca 1. 

 Tel / Fax: (1) 215-14-90, 06-30-718-38-24 

       info@ingatlanok-hitelek.hu 

       www.ingatlanok-hitelek.hu 
 

          Sorszám: 4712 
KÖZVETÍTÉSI NYILATKOZAT  

 
 

KIAJÁNLOTT INGATLAN  
 
Budapest ,  ….…ker.  …………………………………….………….……..        .….…. házszám ….. .épüle t   …..…. lhz  
 
…...emelet ……...ajtó,   Irányár:  ….…………..Ft ,   Bemutatás dátuma:  2016 …...hó …….nap …. . .óra ….…perc  
 
Ref  s z. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Alulírott tulajdonos (megbízottja) elismerem, hogy az alábbi  
érdeklődőt először a MAVALUX Kft munkatársa mutatta  
be, a helyszíni szemle alkalmával, a fenti időpontban.      …... . . . . . . . . . . .…….. . . . . . . . . . . . .  

Tula jdonos  (megbízot t ja ) ,  tanú  
 
Alu l í ro t t  i gazolom,  hogy a lent  neveze t t  érdek lődőnek,  a   
mai napon,  érvényes e ladói  megbízás a lap ján a fent i   
címen ta lá lha tó ingat lant  bemuta t tam.      ………………………………...  

          Mavalux Kf t  nevében,  tanú  
 

Alulírott ügyfél jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a fent megjelölt ingatlan t részemre elsőként a Mavalux 
Kft  mutatta be. Ezt megelőzően az ingatlan tulajdonosaival semmilyen kapcsolatban nem álltam, velük csak a 
Mavalux Kft munkatársán keresztül kívánok kapcsolatot felvenni, a fenti címet kizárólag saját célra használom fel, 
bizalmasan kezelem, másnak át nem adom.  Amennyiben a fenti ingatlant szándékomban áll önmagamnak ill. 
valaki másnak megvásárolni, úgy ezúton vállalom, hogy mielőtt bármilyen vásárlásra vonatkozó illetve azzal 
összefüggő szerződés aláírásra kerülne, ezt a szándékomat írásban Mavalux Kft tudomására hozom. Az ingatlanra 
vonatkozó vételi szándék bejelentése, adásvételi -, elő-, csere- üzletrész átruházás- vagy bérbeadási szerződés 
kezdeményezése a Tulajdonosok és a Mavalux Kft által kötött Megbízási szerződésnek m egfelelően csak a 
Mavalux Kft tudtával történhet.  Ebben az esetben, a közvetítés és az ingatlanok bemutatása az ügyfél számára 
DÍJMENTES. Kijelentem továbbá, hogy amennyiben én vagy közeli hozzátartozóm, ill. üzlettársam, munkáltatóm  
köt a fentiekben megjelölt szerződést, akkor az ügyletet a Mavalux Kft  által közvetítettnek tekintem. Tudomásul 
veszem, hogy a közvetítés csak abban az esetben díjtalan, ha a fent leírt előzetes bejelentést  megteszem. Ennek 
elmulasztása a közvetítő megkerülésének minősül és  ekkor vállalom a vételi ár 3%-ának+ÁFA közvetítési díjnak 
megfizetését. A nyilvános Földhivatali nyilvántartásában Mavalux Kft a  tulajdonjogot ellenőrizheti.  
 
Tudomásul veszem, hogy a Mavalux Kft. az ingatlan tulajdonosai által biztosított dokumentumok és közölt adatok 
szerint minden információt megad, azonban a tulajdonosok által közölt adatok pontosságáért, illetve a tulajdonosok 
által vállalt  kötelezettségekért nem felel. Hozzájárulok, hogy az általam keresett ingatlanokkal kapcsolatosan, a 
Mavalux Kft. tájékoztasson telefonon, postai vagy elektronikus levél formájában. A hozzájárulás bármikor 
visszavonható. A Mavalux Kft. az Ön személyi adatait harmadik félnek nem továbbítja.  Az ügyfél a közvetítet t 
ingatlan területére csak saját felelősségére léphet be.  

 

 
ÜGYFÉL ADATAI 

A közölt adatokat a Pénzmosás elleni 2007. évi CXXXVI. Törvény 7.§ szerinti kötelezettségünk teljesítése céljából rögzítjük. 
Adatait az 1992. évi LXIII Adatvédelmi törvény szerint kezeljük. 

 
Név /  Cégnév  Ál lampolgársága:  

magyar /   
            ……………..  

  

Lakcím/Székhely :  Azon.  Okmány száma, t ípusa:  

Any ja neve:  Születés i  he ly .  Idő:  Te lefon:  E-mai l :  

 

Jelen nyilatkozatomat átolvasás és értelmezés után, mint akaratommal mindenben megegyezőt,  jóváhagyólag írom alá. 

 
 
Budapest ,  2016 .  ……………………………………   …………………………………………………………..  

               Érdek lődő Ügyfé l  a lá í rása  



1.pld.  Mavalux,           2. pld Vevő,           3.pld. Eladó 

 

Ref. Sz: ……..…….        Rögzítve        Leadás: 2016….….hó…..…nap     Aláírás…….……… 
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   MAVALUX Ingatlan és Hiteliroda 

      1093 Budapest Bakáts utca 1. 

 Tel / Fax: (1) 215-14-90, 06-30-718-38-24 

       info@ingatlanok-hitelek.hu 

       www.ingatlanok-hitelek.hu 
 

          Sorszám: 4713 
KÖZVETÍTÉSI NYILATKOZAT  

 
 

KIAJÁNLOTT INGATLAN  
 
Budapest ,  ….…ker.  …………………………………….………….……..        .….…. házszám ….. .épüle t   …..…. lhz  
 
…...emelet ……...ajtó,   Irányár:  ….…………..Ft ,   Bemutatás dátuma:  2016 …...hó …….nap …. . .óra ….…perc  
 
Ref  s z. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Alulírott tulajdonos (megbízottja) elismerem, hogy az alábbi  
érdeklődőt először a MAVALUX Kft munkatársa mutatta  
be, a helyszíni szemle alkalmával, a fenti időpontban.      …... . . . . . . . . . . .…….. . . . . . . . . . . . .  

Tula jdonos  (megbízot t ja ) ,  tanú  
 
Alu l í ro t t  i gazolom,  hogy a lent  neveze t t  érdek lődőnek,  a   
mai napon,  érvényes e ladói  megbízás a lap ján a fent i   
címen ta lá lha tó ingat lant  bemuta t tam.      ………………………………...  

          Mavalux Kf t  nevében,  tanú  
 

Alulírott ügyfél jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a fent megjelölt ingatlant részemre elsőként a Mavalux 
Kft  mutatta be. Ezt megelőzően az ingatlan tulajdonosaival semmilyen kapcsolatban nem álltam, velük csak a 
Mavalux Kft munkatársán keresztül kívánok kapcsolatot felvenni, a fenti címet kizárólag saját célra használom fel, 
bizalmasan kezelem, másnak át nem adom.  Amennyiben a fenti ingatlant szándékomban áll önmagamnak ill. 
valaki másnak megvásárolni, úgy ezúton vállalom, hogy mielőtt bármilyen vásárlásra vonatkozó illetve azzal 
összefüggő szerződés aláírásra kerülne, ezt a szándékomat írásban Mavalux Kft tudomására  hozom. Az ingatlanra 
vonatkozó vételi szándék bejelentése, adásvételi -, elő-, csere- üzletrész átruházás- vagy bérbeadási szerződés 
kezdeményezése a Tulajdonosok és a Mavalux Kft által kötött Megbízási szerződésnek megfelelően csak a 
Mavalux Kft tudtával történhet.  Ebben az esetben, a közvetítés és az ingatlanok bemutatása az ügyfél számára 
DÍJMENTES. Kijelentem továbbá, hogy amennyiben én vagy közeli hozzátartozóm, ill. üzlettársam, munkáltatóm  
köt a fentiekben megjelölt szerződést, akkor az ügyletet a Mavalux Kft  által közvetítettnek tekintem. Tudomásul 
veszem, hogy a közvetítés csak abban az esetben díjtalan, ha a fent leírt előzetes bejelentést  megteszem. Ennek 
elmulasztása a közvetítő megkerülésének minősül és ekkor vállalom a vételi ár 3% -ának+ÁFA közvetítési díjnak 
megfizetését. A nyilvános Földhivatali nyilvántartásában Mavalux Kft a  tulajdonjogot ellenőrizheti.  
 
Tudomásul veszem, hogy a Mavalux Kft. az ingatlan tulajdonosai által biztosított dokumentumok és közölt adatok 
szerint minden információt megad, azonban a tulajdonosok által közölt adatok pontosságáért, illetve a tulajdonosok 
által vállalt  kötelezettségekért nem felel. Hozzájárulok, hogy az általam keresett ingatlanokkal kapcsolatosan, a 
Mavalux Kft. tájékoztasson telefonon, postai vagy elektronikus levél formájában. A hozzájárulás bármikor 
visszavonható. A Mavalux Kft. az Ön személyi adatait harmadik félnek nem továbbítja.  Az ügyfél a közvetítet t 
ingatlan területére csak saját felelősségére léphet be.  

 

 
ÜGYFÉL ADATAI 

A közölt adatokat a Pénzmosás elleni 2007. évi CXXXVI. Törvény 7.§ szerinti kötelezettségünk teljesítése céljából rögzítjük. 
Adatait az 1992. évi LXIII Adatvédelmi törvény szerint kezeljük. 

 
Név /  Cégnév  Ál lampolgársága:  

magyar /   
            ……………..  

  

Lakcím/Székhely :  Azon.  Okmány száma, t ípusa:  

Any ja neve:  Születés i  he ly .  Idő:  Te lefon:  E-mai l :  

 

Jelen nyilatkozatomat átolvasás és értelmezés után, mint akaratommal mindenben megegyezőt,  jóváhagyólag írom alá. 

 
 
Budapest ,  2016 .  ……………………………………   …………………………………………………………..  

               Érdek lődő Ügyfé l  a lá í rása  



1.pld.  Mavalux,           2. pld Vevő,           3.pld. Eladó 

 

Ref. Sz: ……..…….        Rögzítve        Leadás: 2016….….hó…..…nap     Aláírás…….……… 
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   MAVALUX Ingatlan és Hiteliroda 

      1093 Budapest Bakáts utca 1. 

 Tel / Fax: (1) 215-14-90, 06-30-718-38-24 

       info@ingatlanok-hitelek.hu 

       www.ingatlanok-hitelek.hu 
 

          Sorszám: 4714 
KÖZVETÍTÉSI NYILATKOZAT  

 
KIAJÁNLOTT INGATLAN  
 
Budapest ,  ….…ker.  …………………………………….………….……..        .….…. házszám ….. .épüle t   …..…. lhz  
 
…...emelet ……...ajtó,   Irányár:  ….…………..Ft ,   Bemutatás dátuma:  2016 …...hó …….nap …. . .óra ….…perc  
 
Ref  s z. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Alulírott tulajdonos (megbízottja) elismerem, hogy az alábbi  
érdeklődőt először a MAVALUX Kft munkatársa mutatta  
be, a helyszíni szemle alkalmával, a fenti időpontban.      …... . . . . . . . . . . .…….. . . . . . . . . . . . .  

Tula jdonos  (megbízot t ja ) ,  tanú  
 
Alu l í ro t t  i gazolom,  hogy a lent  neveze t t  érdek lődőnek,  a   
mai napon,  érvényes e ladói  megbízás a lap ján a fent i   
címen ta lá lha tó ingat lant  bemuta t tam.      ………………………………...  

          Mavalux Kf t  nevében,  tanú  
 
Alulírott ügyfél jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a fent megjelölt ingatlant részemre elsőként a Mavalux 
Kft  mutatta be. Ezt megelőzően az ingatlan tulajdonosaival semmilyen kapcsolatban nem álltam, velük csak a 
Mavalux Kft munkatársán keresztül kívánok kapcsolatot felvenni, a fenti címet kizárólag saját célra használom fel, 
bizalmasan kezelem, másnak át nem adom.  Amennyiben a fenti ingatlant szándékomban áll önmagamnak ill. 
valaki másnak megvásárolni, úgy ezúton vállalom, hogy mielőtt bármilyen vásárlásra vonatkozó illetve azzal 
összefüggő szerződés aláírásra kerülne, ezt a szándékomat írásban Mavalux Kft tudomására  hozom. Az ingatlanra 
vonatkozó vételi szándék bejelentése, adásvételi -, elő-, csere- üzletrész átruházás- vagy bérbeadási szerződés 
kezdeményezése a Tulajdonosok és a Mavalux Kft által kötött Megbízási szerződésnek megfelelően csak a 
Mavalux Kft tudtával történhet.  Ebben az esetben, a közvetítés és az ingatlanok bemutatása az ügyfél számára 
DÍJMENTES. Kijelentem továbbá, hogy amennyiben én vagy közeli hozzátartozóm, ill. üzlettársam, munkáltatóm  
köt a fentiekben megjelölt szerződést, akkor az ügyletet a Mavalux Kft  által közvetítettnek tekintem. Tudomásul 
veszem, hogy a közvetítés csak abban az esetben díjtalan, ha a fent leírt előzetes bejelentést  megteszem. Ennek 
elmulasztása a közvetítő megkerülésének minősül és ekkor vállalom a vételi ár 3% -ának+ÁFA közvetítési díjnak 
megfizetését. A nyilvános Földhivatali nyilvántartásában Mavalux Kft a  tulajdonjogot ellenőrizheti.  
 
Tudomásul veszem, hogy a Mavalux Kft. az ingatlan tulajdonosai által biztosított dokumentumok és közölt adatok 
szerint minden információt megad, azonban a tulajdonosok által közölt adatok pontosságáért, illetve a tulajdonosok 
által vállalt  kötelezettségekért nem felel. Hozzájárulok, hogy az általam keresett ingatlanokkal kapcsolatosan, a 
Mavalux Kft. tájékoztasson telefonon, postai vagy elektronikus levél formájában. A hozzájárulás bármikor 
visszavonható. A Mavalux Kft. az Ön személyi adatait harmadik félnek nem továbbítja.  Az ügyfél a közvetítet t 
ingatlan területére csak saját felelősségére léphet be.  

 

 
ÜGYFÉL ADATAI 

A közölt adatokat a Pénzmosás elleni 2007. évi CXXXVI. Törvény 7.§ szerinti kötelezettségünk teljesítése céljából rögzítjük. 
Adatait az 1992. évi LXIII Adatvédelmi törvény szerint kezeljük. 

 
Név /  Cégnév  Ál lampolgársága:  

magyar /   
            ……………..  

  

Lakcím/Székhely :  Azon.  Okmány száma, t ípusa:  

Any ja neve:  Születés i  he ly .  Idő:  Te lefon:  E-mai l :  

 

Jelen nyilatkozatomat átolvasás és értelmezés után, mint akaratommal mindenben megegyezőt,  jóváhagyólag írom alá. 

 
 
Budapest ,  2016 .  ……………………………………   …………………………………………………………..  

  
              Érdek lődő Ügyfé l  a lá í rása  



1.pld.  Mavalux,           2. pld Vevő,           3.pld. Eladó 

 

Ref. Sz: ……..…….        Rögzítve        Leadás: 2016….….hó…..…nap     Aláírás…….……… 
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   MAVALUX Ingatlan és Hiteliroda 

      1093 Budapest Bakáts utca 1. 

 Tel / Fax: (1) 215-14-90, 06-30-718-38-24 

       info@ingatlanok-hitelek.hu 

       www.ingatlanok-hitelek.hu 
 

          Sorszám: 4715 
KÖZVETÍTÉSI NYILATKOZAT  

 
KIAJÁNLOTT INGATLAN  
 
Budapest ,  ….…ker.  …………………………………….………….……..        .….…. házszám ….. .épüle t   …..…. lhz  
 
…...emelet …….. .ajtó,   Irányár:  ….…………..Ft ,   Bemutatás dátuma:  2016 …...hó …….nap …. . .óra ….…perc  
 
Ref  s z. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Alulírott tulajdonos (megbízottja) elismerem, hogy az alábbi  
érdeklődőt először a MAVALUX Kft munkatársa mutatta  
be, a helyszíni szemle alkalmával, a fenti időpontban.      …... . . . . . . . . . . .…….. . . . . . . . . . . . .  

Tula jdonos  (megbízot t ja ) ,  tanú  
 
Alu l í ro t t  i gazolom,  hogy a lent  neveze t t  érdek lődőnek,  a   
mai napon,  érvényes e ladói  megbízás a lap ján a fent i   
címen ta lá lha tó ingat lant  bemuta t tam.      ………………………………...  

          Mavalux Kf t  nevében,  tanú  
 

Alulírott ügyfél jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a fent megjelölt ingatlant részemre elsőként a Mavalux 
Kft  mutatta be. Ezt megelőzően az ingatlan tulajdonosaival semmilyen kapcsolatban nem álltam , velük csak a 
Mavalux Kft munkatársán keresztül kívánok kapcsolatot felvenni, a fenti címet kizárólag saját célra használom fel, 
bizalmasan kezelem, másnak át nem adom.  Amennyiben a fenti ingatlant szándékomban áll önmagamnak ill. 
valaki másnak megvásárolni, úgy ezúton vállalom, hogy mielőtt bármilyen vásárlásra vonatkozó illetve azzal 
összefüggő szerződés aláírásra kerülne, ezt a szándékomat írásban Mavalux Kft tudomására hozom. Az ingatlanra 
vonatkozó vételi szándék bejelentése, adásvételi -, elő-, csere- üzletrész átruházás- vagy bérbeadási szerződés 
kezdeményezése a Tulajdonosok és a Mavalux Kft által kötött Megbízási szerződésnek megfelelően csak a 
Mavalux Kft tudtával történhet.  Ebben az esetben, a közvetítés és az ingatlanok bemutatása az ügyfél szá mára 
DÍJMENTES. Kijelentem továbbá, hogy amennyiben én vagy közeli hozzátartozóm, ill. üzlettársam, munkáltatóm  
köt a fentiekben megjelölt szerződést, akkor az ügyletet a Mavalux Kft  által közvetítettnek tekintem. Tudomásul 
veszem, hogy a közvetítés csak  abban az esetben díjtalan, ha a fent leírt előzetes bejelentést  megteszem. Ennek 
elmulasztása a közvetítő megkerülésének minősül és ekkor vállalom a vételi ár 3% -ának+ÁFA közvetítési díjnak 
megfizetését. A nyilvános Földhivatali nyilvántartásában Mavalux  Kft a  tulajdonjogot ellenőrizheti.  
 
Tudomásul veszem, hogy a Mavalux Kft. az ingatlan tulajdonosai által biztosított dokumentumok és közölt adatok 
szerint minden információt megad, azonban a tulajdonosok által közölt adatok pontosságáért, illetve a tula jdonosok 
által vállalt  kötelezettségekért nem felel. Hozzájárulok, hogy az általam keresett ingatlanokkal kapcsolatosan, a 
Mavalux Kft. tájékoztasson telefonon, postai vagy elektronikus levél formájában. A hozzájárulás bármikor 
visszavonható. A Mavalux Kft. az Ön személyi adatait harmadik félnek nem továbbítja.  Az ügyfél a közvetített 
ingatlan területére csak saját felelősségére léphet be.  
 

 
ÜGYFÉL ADATAI 

A közölt adatokat a Pénzmosás elleni 2007. évi CXXXVI. Törvény 7.§ szerinti kötelezettségünk teljesítése céljából rögzítjük. 
Adatait az 1992. évi LXIII Adatvédelmi törvény szerint kezeljük. 

 
Név /  Cégnév  Ál lampolgársága:  

magyar /   
            ……………..  

  

Lakcím/Székhely :  Azon.  Okmány száma, t ípusa:  

Any ja neve:  Születés i  he ly .  Idő:  Te lefon:  E-mai l :  

 

Jelen nyilatkozatomat átolvasás és értelmezés után, mint akaratommal mindenben megegyezőt,  jóváhagyólag írom alá. 

 
Budapest ,  2016 .  ……………………………………   …………………………………………………………..  

  
              Érdek lődő Ügyfé l  a lá í rása  



1.pld.  Mavalux,           2. pld Vevő,           3.pld. Eladó 

 

Ref. Sz: ……..…….        Rögzítve        Leadás: 2016….….hó…..…nap     Aláírás…….……… 

4716 

   MAVALUX Ingatlan és Hiteliroda 

      1093 Budapest Bakáts utca 1. 

 Tel / Fax: (1) 215-14-90, 06-30-718-38-24 

       info@ingatlanok-hitelek.hu 

       www.ingatlanok-hitelek.hu 
 

          Sorszám: 4716 
KÖZVETÍTÉSI NYILATKOZAT  

 
 

KIAJÁNLOTT INGATLAN  
 
Budapest ,  ….…ker.  …………………………………….………….……..        .….…. házszám ….. .épüle t   …..…. lhz  
 
…...emelet ……...ajtó,   Irányár:  ….…………..Ft ,   Bemutatás dátuma:  2016 …...hó …….nap …. . .óra ….…perc  
 
Ref  s z. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 
Alulírott tulajdonos (megbízottja) elismerem, hogy az alábbi  
érdeklődőt először a MAVALUX Kft munkatársa mutatta  
be, a helyszíni szemle alkalmával, a fenti időpontban.      …... . . . . . . . . . . .…….. . . . . . . . . . . . .  

Tula jdonos  (megbízot t ja ) ,  tanú  
 
Alu l í ro t t  i gazolom,  hogy a lent  neveze t t  érdek lődőnek,  a   
mai napon,  érvényes e ladói  megbízás a lap ján a fent i   
címen ta lá lha tó ingat lant  bemuta t tam.      ………………………………...  

          Mavalux Kf t  nevében,  tanú  
 

Alulírott ügyfél jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a fent megjelölt ingatlant részemre elsőként a Mavalux 
Kft  mutatta be. Ezt megelőzően az ingatlan tulajdonosaival semmilyen kapcsolatban nem álltam, velük csak a 
Mavalux Kft munkatársán keresztül kívánok kapcsolatot felvenni, a fenti címet kizárólag saját célra használom fel, 
bizalmasan kezelem, másnak át nem adom.  Amennyiben a fenti ingatlant szándékomban áll önmagamnak ill. 
valaki másnak megvásárolni, úgy ezúton vállalom, hogy mielőtt bármilyen vásárlásra vonatkozó illetve azzal 
összefüggő szerződés aláírásra kerülne, ezt a szándékomat írásban Mavalux Kft tudomására hozom. Az ingatlanra 
vonatkozó vételi szándék bejelentése, adásvételi -, elő-, csere- üzletrész átruházás- vagy bérbeadási szerződés 
kezdeményezése a Tulajdonosok és a Mavalux Kft által kötött Megbízási szerződésnek megfelelően csak a 
Mavalux Kft tudtával történhet.  Ebben az esetben, a közvetítés és az ingatlanok bemutatása az ügyfél számára 
DÍJMENTES. Kijelentem továbbá, hogy amennyiben én vagy közeli hozzátartozóm, ill. üzlettársam, munkáltatóm  
köt a fentiekben megjelölt szerződést, akkor az ügyletet a Mava lux Kft  által közvetítettnek tekintem. Tudomásul 
veszem, hogy a közvetítés csak abban az esetben díjtalan, ha a fent leírt előzetes bejelentést  megteszem. Ennek 
elmulasztása a közvetítő megkerülésének minősül és ekkor vállalom a vételi ár 3% -ának+ÁFA közvetítési díjnak 
megfizetését. A nyilvános Földhivatali nyilvántartásában Mavalux Kft a  tulajdonjogot ellenőrizheti.  
 
Tudomásul veszem, hogy a Mavalux Kft. az ingatlan tulajdonosai által biztosított dokumentumok és közölt adatok 
szerint minden információt  megad, azonban a tulajdonosok által közölt adatok pontosságáért, illetve a tulajdonosok 
által vállalt  kötelezettségekért nem felel. Hozzájárulok, hogy az általam keresett ingatlanokkal kapcsolatosan, a 
Mavalux Kft. tájékoztasson telefonon, postai vagy elektronikus levél formájában. A hozzájárulás bármikor 
visszavonható. A Mavalux Kft. az Ön személyi adatait harmadik félnek nem továbbítja.  Az ügyfél a közvetített 
ingatlan területére csak saját felelősségére léphet be.  

 

 
ÜGYFÉL ADATAI 

A közölt adatokat a Pénzmosás elleni 2007. évi CXXXVI. Törvény 7.§ szerinti kötelezettségünk teljesítése céljából rögzítjük. 
Adatait az 1992. évi LXIII Adatvédelmi törvény szerint kezeljük. 

 
Név /  Cégnév  Ál lampolgársága:  

magyar /   
            ……………..  

  

Lakcím/Székhely :  Azon.  Okmány száma, t ípusa:  

Any ja neve:  Születés i  he ly .  Idő:  Te lefon:  E-mai l :  

 

Jelen nyilatkozatomat átolvasás és értelmezés után, mint akaratommal mindenben megegyezőt,  jóváhagyólag írom alá. 

 
 
Budapest ,  2016 .  ……………………………………   …………………………………………………………..  

               Érdek lődő Ügyfé l  a lá í rása  


