
MEGRENDELŐLAP FILATÉLIAI TERMÉKEKHEZ 

Megrendelő neve:__________________________________________     Vevőkód: __ __ __ __ __ __ 
   (Első alkalommal a Filatéliai Osztály tölti ki!) 

Számlázási név: ___________________________________________ 

Cím: _  _  _  _     ___________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

Telefon: 
_______________________ 

E-mail: 
_____________________ 

Cég esetén adószám: 
___________________________________ 

Kódszám (cikkszám) Terméknév 

Bélyeg Boríték 

Összesen (Ft) 
ár 

(Ft) 

posta-
tiszta 
(db) 

bélyeg
-zett 
(db) 

ár 
(Ft) 

posta-
tiszta 
(db) 

bélyeg-
zett 
(db) 

         

         

         

 
 

 
      

 
 

 
      

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

 
        

Szolgáltatási díj (Ft)  
● Belföldi szállítási cím esetén: 950 Ft/alkalom  
● Külföldi szállítási cím esetén: 1.700 Ft/alkalom (elsőbbségi szállítás) 

 

Mindösszesen (Ft)  

Hozzájárulás üzletszerzési célú adatkezeléshez: 

Kitöltése önkéntes és csak magánszemély megrendelő esetén töltendő ki. 

 Hozzájárulok, hogy nevemet és lenti elérhetőségi adataimat a Magyar Posta Zrt. a filatéliai termékekkel 
kapcsolatban ajánlatok, termék és szolgáltatás ismertetők, hirdetések hozzám történő eljuttatása céljából 
(adatkezelés célja) kezelje. Ezt az alábbi csatornán kérem (jelölje X-szel): 

 levélben,  cím: ................................................................................................................................. 

 e-mailben, e-mail cím: ......................................................................................................................... 

 telefonon,  telefonszám: ...................................................................................................................... 

Adatkezelési tájékoztató: 
Az adatkezelés jogalapja: megfelelő tájékoztatás birtokában adott önkéntes hozzájárulás [Általános Adatvédelmi 
Rendelet 6. cikk (1) bek. a)] időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig, (ennek hiányában legkésőbb a hozzájáruló 
nyilatkozat beérkezésétől számított 5 évig), amelyet megtehet: cím: Filatéliai Központ 1368 Budapest Pf. 251 vagy 
Ügyfélszolgálati Igazgatóság 3512 Miskolc; e-mail: philately@posta.hu vagy ugyfelszolgalat@posta.hu; tel.: +36-
1-767-8282. További tájékoztatás: www.posta.hu Adatkezelési tájékoztató 

Megrendelői nyilatkozat:  
A megrendelőlap aláírásával nyilatkozom, hogy nagykorú személy vagyok, és a Filatéliai Szolgáltatások 
Általános Szerződési Feltételeit megismertem, azokat elfogadom. 

Kelt:________________ Ügyfél aláírása: _________________ 

 

Kérjük, borítékba helyezve küldje vissza a Magyar Posta Filatéliai Központ,1560 Budapest címre. 
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