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A MEGRENDELÉS RÉSZLETEI  

A megrendelés részletei: Megbízó: Networksped Hálózati Logisztikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 
Az Önök hivatkozása: pdf82956650-dt@networksped.hu 

A megrendelés száma: 4802646 
Szállítási sebesség: Azonnali 
Nyelv: Magyar 

VIZSGÁLT CÉG  

NETWORKSPED HÁLÓZATI LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 
Rövid név: Networksped Kft. 

Hivatalos cím:
Váradi u. 30. 2. lház. 1. em.2
1032 Budapest
Budapest
Magyarország
Telefon: +36-30-5503337
e-mail: info@networksped.hu
web: https://networksped.hu

ICON szám: 82956650 
Easy szám: 00004127013554 
Azonosítószám: 14125168 
Adószám: 14125168-2-41 
EU Adószám: HU14125168

Információ kelte: 09.11.2021

Utolsó frissítés dátuma: 09.11.2021
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Maximális hitel: HUF 925.000 

Az általánosan adható hitelkeret minimum 2.500 EUR. A kérdezett cégnek adható hitelkeret ezt az összeget
nem éri el. 

A maximális hitelkeret javaslat az a legmagasabb összeg, mely nyitva szállítás esetén egy beszállítótól kapható áru, vagy
szolgáltatás értéke 60 napos fizetési határidő mellett. A kalkuláció azt feltételezi, hogy a kérdéses cégnek 5 szállító szállít árut
vagy nyújt szolgálatást egyidejűleg. Az adott összeg kereskedelmi hitelkeret ajánlás és nem a Coface Globális Hitelvizsgálói
Központjának döntése. Hitelbiztosítási szerződés hiányában az ajánlott hitelkeret nagyság nem jelent garantált Coface
hitelbiztosítási fedezetet. 

A coronavírus kitörése súlyos következményekkel jár a világ gazdasága számára. Az országok komoly intézkedéseket hoznak,
amelyek hatással vannak a minden napokra és a gazdasági életre. Mivel a körülmények folyamatosan változnak, feltétlenül
javasoljuk, hogy kövesse kiemelt figyelemmel az adott cég vonatkozásában bekövetkező változásokat, valamint a kapcsolódó
szektor és az ország általános gazdasági helyzetét. 

FRISS KUTATOTT CÉGRIPORT RENDELÉSE ÉS A COFACE NAPI VÁLTOZÁS MONITORING SZOLGÁLTATÁSÁNAK
HASZNÁLATA ERŐSEN AJÁNLOTT, HATÉKONY SEGÍTSÉG A JELENLEGI GYORSAN VÁLTOZÓ KÖRNYEZETBEN. 

Megítélés: Credit Score: 7 - Enyhe a kockázat 
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Az @rating kockázati skálája 1-től 10-ig terjed, ahol a 0 (Fizetésképtelenség/Csőd/Követelés behajtási eljárások), a 10 (Nincs
kockázat). Az @rating score a beállítást követő 12 hónapon belül megmutatja a nem fizetés statisztikai valószínűségét az adott
vállalat esetében. 

Követelésbehajtás: Az ön által kérdezett cég nem szerepel a Coface nyilvántartásában adósként 500 EUR összeget meghaladó
tartozással..
A végrehajtási ügyek minden esetben láthatóak (összeg nem ismert)

HASZNÁLATI FELTÉTELEK
A céginformációban megadott információk és / vagy adatok az Általános Szerződési Feltételek vagy az egyedi Szerződési Feltételek hatálya alá tartoznak, és kizárólag a szerződésben meghatározott
célra használhatók fel. 
A céginformáció felhasználójaként Önt titoktartási kötelezettség terheli. A benne foglalt információkat szigorúan bizalmasan kell kezelni, és semmilyen módon nem szabad nyilvánosságra hozni. 
A céginformáció felhasználójaként vállalja, hogy tiszteletben tartja és betartja a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályokat a céginformációban található személyes adatok tekintetében. 
Felhasználóként felelős a megfelelő intézkedések végrehajtásáért, mellyel biztosítja a céginformációban szereplő személyes adatok védelmét, biztonságát és bizalmas kezelését, és megakadályozza
ezen adatok torzulását, vagy illetéktelen harmadik személyek felé történő továbbítását az alkalmazandó törvényeknek megfelelően. 
A felelősség Önt terheli a fent említett kötelezettségekkel kapcsolatos bármely olyan cselekedetéért vagy mulasztásáért, amely a személyes adatok védelmének megsértését eredményezi. 
Köszönjük, hogy használja szolgáltatásainkat. Bármely kérdés vagy kérés esetén, kérjük vegye fel a kapcsolatot ügyfélszolgálatunkkal.


