
FIZETÉSI MÓDOK 

Különböző fizetési lehetőségeket kínálunk, hogy vásárlása a lehető legegyszerűbb legyen.  

PÉNZNEM 

A fizetéseket  forintban (HUF)  és euróban (EUR)  tudjuk fogadni. 

HOGYAN LEHET FIZETNI 

Banki átutalás 

Ha a megvásárolt árut banki átutalással szeretné kifizetni, akkor egyszerűen bízza meg bankját, hogy az 

árajánlaton/proforma számlán szereplő teljes összeget átutalja. Kérjük, hogy az utaláson 

árajánlatunk/proforma számlánk számát is tüntesse fel. 

Paypal 

PayPal-fizetés esetén az összeget a következő e-mail címre küldje: iroda@gyorfiimkft.com 

ÁFA 

Cégünk adószáma: 13940418-2-19 

Cégünk EU adószáma: HU13940418 

Magyar ügyfelek vásárlásait 27%-os Áfa terheli. 

Az egyéb európai uniós (EU) országokban élő ügyfeleinknek meg kell adniuk adószámukat és abban az 

esetben az Áfa értéke 0%. Ha nincs érvényes adószáma, vagy nem tudja megadni azt, akkor minden 

vásárlásakor 27% áfát számítunk fel. 

Európai Unión (EU) kívüli ügyfelek esetében semmilyen körülmények között nem számítunk fel Áfát. 

 

 

 



MEANS OF PAYMENT 
We offer various payment options, to make your purchase as simple as possible. 

CURRENCY 

We can accept payments in Hungarian forints (HUF) and euros (EUR). 

HOW YOU CAN PAY 

Bank transfer 

If you would like to pay for the purchased goods by bank transfer, then simply instruct your bank to 

transfer the full amount featured in the price quotation/proforma account. Please mark the number of 

our price quotation/proforma account on the transfer. 

PayPal 

In case of payment by PayPal, send the sum to the following e-mail address: iroda@gyorfiimkft.com 

VAT 

Our company’s tax number: 13940418-2-19 

Our company’s EU tax number: HU13940418 

Purchases by Hungarian clients are subject to 27% VAT. 

Clients living in other countries of the European Union (EU) must provide their tax number, and in this 

case the amount of VAT is 0%. If you have no valid tax number, or you cannot provide it, then we charge 

27% VAT on every purchase. 

In the case of clients outside the European Union (EU), we charge no VAT under any circumstances. 

 


